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EEN W 00 lil) VOOliAF.

Als ik in de volgende bladzijden liet eerste iiersoonlijk

naamwoord te veel gebruik, dan kan ik het niet helpen.

De liegeerte was dat ik een verhaal geven zou van den

oorsprong der Nyasa-Zending, van mijne ondervindingen

in de binnenlanden, en van het werk door ons daar

gedaan. Ik heb mijn best gedaan om een „droog”

verhaal te vermijden. Ik hoop echter dat de lezer niet

al de rozijntjes zal uitzoeken en het brood laten, maar

wel het een en ander te berde gebracht zal ter harte

nemen en overdenken.

Mijn doel is om uwe belangstelling in het Zendingswerk

in het algemeen, en in de Nyasa Zending in het bijzonder,

op te wekken.

Het doet mij leed dat ik zoover van het zendingsveld

ben, en dus de gelegenheid niet heb om van de andere

Broeders nauwkeuriger bijzonderheden aangaande som-

mige gebeurtenissen in verband met ons werk te krijgen.

Mijn streven is geweest om, zoover als mijne vroegere

brieven en mijn geheugen mij dienen, een ongekunsteld

en getrouw verhaal van zaken te geven.

Op speciaal verzoek prijkt het portret van den schrijver

vooraan. Als dit aanstoot geeft, dan plaatse men het

op rekening van de vrienden van wie het verzoek kwam.

Voor de illustraties heb ik verscheidene personen te

danken. De welbekende uitgever John Murray, London,
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heeft mij, met groote vriendelijkheid, eenige phiteii uit

dat aller interessantst boek ,,Liviiigstone’s Last Jour-

iials” geschonken, zonder iets daarvoor te laten betalen.

De illustratie, voorstellende nipn ongeluk met den tyger,

is niet heel juist, daar ik geen assegaai in de handen had.

Mocht dit boek den lezer in Holland in handen komen,

dan neme hy vriendelijk in aanmerking dat het niet voor

hem, maar wel voor den Zuid-Afrikaanschen lezer geschre-

ven werd. Toen de schrijver als student in Holland eene

Zending-Vergadering in goed Hollandsch trachtte toe te

spreken, werd de vleiende opmerking in het couranten-

rapport gemaakt, dat hij „in gebroken doch goed ver-

staanbaar Hollandsch” zich had laten hooren!

Doch genoeg. Ik overhandig mijn boek den vriende-

1 ijken lezer met de bede dat het moge bijdragen om hem
beter bekend te maken met het groote werk Gods dat

in Midden-Afrika slechts is begonnen, en moet worden

voortgezet. Maar bovenal met de bede dat het hem leiden

moge om, door gebed en medewerking, deel te nemen

aan den heerlijken arbeid dien de Zoon van God over-

handigt aan een ieder die naar Zijn naam genoemd wordt,

en in zijn Koninkrijk hoopt in te gaan.

Graaff ’Reinet^

Juli 1897.

A. C. M.



Heiland, kom bezoek de volken,

Laat Uw lyden en Uav pyn.

Laat Uw scliuldverzoenend sterven

Voor den heiden vruchtbaar zijn.

Laat de boodschap van genade

Tot verloor’nen zijn gebracht,

Doe hun hooren wat Gods Liefde

Hun tot heil heeft toegedacht.

Ver en wijd, schoon gansch onwetend,

Hijgt naar U het menschlijk hart;

Om U vloeien heete tranen,

Zielen zoeken U met smart

;

Dorstend naar het levend water.

Als het land naar regen smacht,

als God des Hemels zoekt men,

U als mensch aan ’t Kruis geslacht.

Heiland, zie, de volken wachten.

Handen naar U uitgestrekt;

Om des Geestes nieuwe schepping,

Die het hart ten leven wekt.

Geef het Woord en zend de Boodschap,

Roer de tong der sprekers aan.

Dat verloor’nen als verlosten,

Achter U ten Hemeljgaan.

Vertaald door C. M.
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HOOFDSTUK I.

Oorsprong en inhoud van dit boek.

Dit boek hebt gij aan een tijger te danken. Had hij

niet zijne sporen op mijn hoofd achtergelaten, dan ware

het misschien nooit geschreven geworden. Zijn vel kunt

ge aan de Pastorie te Graaff-Reinet zien, en het is ten-

gevolge van de wonden door hem mij toegediend —
waarvan het verhaal later volgt — dat ik genoodzaakt

werd een rusttijd van twee jaren te nemen, teneinde

mijne gezondheid en krachten terug te vinden.

Immers, hoewel wij naar Midden-Afrika gaan om
menschen te zoeken, teneinde ze met het Evangelie bekend

te maken, moeten wij soms op onze beurt kennis maken

met andere, minder aangename dingen. Terwijl wij heen-

gaan om te strijden tegen den Satan, die „rondgaat als

een brieschende leeuw, zoekende wien hij zou mogen

verslinden,” ontmoeten wij op onze reizen wel eens in

de werkelijkheid brieschende leeuwen of brullende tijgers,

verscheurende krokodillen of woedende buffels. Deze dingen

zijn de mostaard bij den maaltijd, en geven daar ginds

eenen smaak aan het uiterlijk leven. Intusschen wordt, in

vervulling van goddelijke beloften, de inwendige mensch

van dag tot dag vernieuwd. Zoolang men echter met den

dagelijkschen arbeid bezig is, en voortgaan moet met het

werk op de statie maand na maand, jaar na jaar, zonder

verandering, zonder verademing, zonder ooit een nieuw

1
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aangezicht te zien, dan wordt men soms moede en mat;

en dat vooral wanneer er zich weinige vruchten vertoonen.

Dan is het dat men begint te verstaan wat het zegt met

tranen te zaaien.

Wij gaan u vertellen — en wel op gezellige wijze —
van onze ondervindingen gedurende de jaren welke wij in

Midden-Afrika hebben doorgebracht. Zulk een verhaal is

voor den zendeling zelven niet heel bevredigend, want wie

'toch kan vertellen van het eentonig werk jaar na jaar

gedaan onder domme, vuile, ondankbare heidenen? Wat
’wij vertellen zullen heeft meer te doen met het uiterlijke,

het eigenaardige en het interessante van het zending-

Averk. Misschien zult gij echter ook eenigszins tusschen

de regels kunnen lezen, w^at het beteekent zendingwerk

te doen.

Ik weet van sommigen — niet tot onze Zending be-

boerende — die zich voor het zendingwerk hebben aan-

geboden, en naar het zendingveld zijn uitgegaan, enkel

omdat zij dachten dat zij het in Midden-Afrika avontuurlijk

zouden vinden. Wat de zoodanigen betreft, of zij zijn er

teleurgesteld uitgekomen ten opzichte van de avonturen,

öf zij bleken geen ware zendelingen te zijn geweest. En
toch, het zijn juist de lieden die iets van den avontuur-

lijken geest in zich hadden, die veel voor de ontdekking

en opening van Midden-Afrika hebben gedaan
;
mannen,

b. V. zooals Dr. Livingstone, Stanley, Arnot en anderen.

Als ik over het geheel op de jaren in Nyasaland

doorgebracht terugzie, dan moet ik zeggen dat ik bijna

al mijne avonturen ontmoet heb in het doen van mijn

werk, of op die reizen die in het belang van de zending

noodig waren. Maar het is ook niet noodig ver te gaan

vóórdat men ongedierte of gevaren aantreft. Soms loopen

zij u tegemoet, zooals b. v. in het bovenvermeld geval

van den tijger. Zijn maat liep dikwijls rondom ons huis.
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en sprong nu en clan over de heining om in onze achter-

plaats een hoender te vangen.

Maar zelfs in het alledaagsch leven onder de heidenen

zijn er vele dingen die interessant en amusant zijn, als

men maar oogen heeft om ze te zien. Hier komt er een

die den zendeling eene vraag wil doen.

„Ja, wat is het?”

„Waarom dragen de Azungu (blanke menschen) zooveel

kleederen?”

„Omdat zij er aan gewoon zijn,” is het antwmord.

„Maar is het waar,” gaat vrager voort, „dat uwe

lichamen doorscliijnend zijn evenals water, en dat, als

gij niet zoo dik gekleed waart, men het voedsel in de

maag zou kunnen zien ingaan wanneer gij eet?”

Een ander vraagt, wijzende op onze schoenen

:

„Zijn dit uwe voeten?”

„Neen,” is ons antwoord, „onze voeten zijn daarbinnen.”

„Laat ons toch zien,” is het verzoek.

Wij bevredigen hunne nieuwsgierigheid.

„Is dat nu uw voet?” wijzende op de kous.

„Neen de voet is nog daarbinnen.”

„En waarom,” volgt de natuurlijke vraag, „plaatst gij

uwen voet binnen twee zakke)i?”

Gij hebt een oude broek aan uw jongen gegeven. Hij

is daarmede hoogst in zijn schik. Doch hij wdl, in het

invoeren van de nieuwe mode niet gansch alleen staan.

Daarom scheurt hij de broek midden door, draagt zelf

de ééne pijp, en geeft de andere aan zijn vriend om te

dragen.

Soms vertoont zich de schaduwzijde van het volksleven.

Het volk heeft zijne mielies en kafiferkoorn in bier ver-

anderd en, daar de oogst klein was, is er thans hongers-

nood. „Gij hebt het verdiend honger te lijden,” zeggen

wij als zij komen bedelen
;
en zij stemmen het toe. Maar,
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wat omtrent de kleine kinderen? Eiken morgen komen
er wel eens 40 of 50 kleinen om te bedelen om de grove

mieliezemelen waarmede wy onze varkens voeden. En
telkens wanneer zij verschijnen zien zij er nog magerder

uit dan gisteren. Op een morgen ontbreken een en ander.

„Waar zijn zij?” vraagt gij. „Zij zijn te zwak om te

komen,” of: „hunne ouders hebben ze aan de slaven-

handelaars verruild,” voor linnen waarmede zij dan elders

gaan kost koopen.

Van jachtverhalen kunnen wij u ook het een en ander

vertellen. Wij hooren er dikwijls één. Kort vóór ons

vertrek vond er een treurig voorval in het boschveld,

niet heel ver van onze statie, plaats. Zekere dokter, met

name Mackay, die in den dienst van het' Engelsche

Gouvernement was, ging langs de oevers van het Nyasa-

meer op jacht. Hij trof op weg twee leeuwen aan en

wondde het mannetje, dat toen het bosch inliep. De
jager achtervolgde met zijn jongen het verwonde dier,

totdat hy het, nu zeer woedend, onder een bosch zag

liggen. De leeuw lag geen 20 treden van waar hij stond,

en hy had slechts tijd om zijn geweer tegen den schouder

te brengen, en het dier een kogel tusschen de oogen in

te jagen. In zijn haast echter had hij te hoog geschoten,

en de kogel ging door de kuif van den leeuw. Vóórdat

de rook verdwenen was, hoorde Mackay een verschrikke-

lijk gebrul, en het dier was op hem. Toevallig stond hij

tegen den stam van een boom; hij greep den leeuw bij

den baard, en hield hem alzoo voor eenige oogenblikken

van zich af. Het woedende dier scheurde echter den

ongelukkigen man de kleederen van het lijf, en voorts

ook het vleesch van de ribben, totdat hij, gansch uit-

geput, nederviel, met het dier op hem. De leeuw brak

nu zijn linkerarm en zijn ééne been. Eindelijk, toen Mackay

gansch hulpeloos daar lag, liet hem de leeuw staan en



ging op een kleinen afstand nederliggen. Mackays jongen^

die gevlucht was, keerde nu terug, gaf zyn heer het

geweer, en ging voor hem zitten, zoodat de dokter korrel

kon houden. Met den éénen arm slaagde hy er in het

dier dood te schieten. De jongen ging toen hulp zoeken,

en de ongelukkige Mackay werd verpleegd
;
doch op den

derden dag is hy aan zijne wonden bezweken.

Wij stellen • ons ten doel in dit verhaal vooreerst een

woord te spreken over het ontstaan onzer Zending,

daarna eene beschrijving te geven van onze eerste reis

naar het Nyasa zendingveld en eindelijk een overzicht

te geven van het land, het volk en het zendingwerk in

Midden-Afrika. Laten wij, wanneer wij aan het werk in

Nyasaland denken, niet vergeten dat het nog maar in

zijn begin is. Onze oudste statie telt, sedert hare stich-

ting, slechts zeven jaren; — en wat zijn zeven jaren in

de geschiedenis van het Koninkrijk Gods?

Ontstaan der Nyasazending.

Het is, zooals later blijken zal, aan de Predikanten

Zending Vereeniging te danken, dat onze zending heden

bestaat. Deze vereeniging bestaat uit de leeraren der

Ned. Geref. Kerk in Zuid-Afrika, die zich verbonden

hebben uit eigen zak iets bij te dragen voor de zaak

des Heeren onder de heidenen. Wat het ontstaan der

Predikanten Zending Vereeniging betreft, kan ik niet

beter doen dan hier het verhaal in te lasschen, dat mij

zoo vriendelijk is toegezonden door Ds. H. C. de Wet
van Alexandrië. Hij schrijft als volgt

:

„Omtrent twaalf jaren geleden deed Ds. A. Murray

van Wellington een evangelisatiereis naar de Transvaal,

en bezocht toen ook onze buitenlandsche zendiiigstaties
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in die gewesten. Toen liij terugkwam verkeerde liij scliyn-

baar onder een diepen indruk van de uitgestrektheid van

het arbeidsveld, en het betrekkelijk geringe dat onze Kerk

nog had gedaan.

„In den Ring van Tulbagh, onder welken Villiersdorj)

mijn vorige standplaats indertijd sorteerde, hadden som-

migen onzer ééns in de zes maanden een Broederlijke

Samenkomst tot onderlinge Schriftstudie, bespreking van

belangrijke punten en gebed. Tot een van deze samen-

komsten werd Ds. A. Murray uitgenoodigd. Hy verhaalde

het een en ander omtrent zijne reis in Transvaal. Hij

wees er vooral op dat de grond rondom onze reeds be-

staande zendingposten, wegens ons lang sleuren, door

andere Kerkgenootschappen ingenomen was geworden,

zoodat er voor ons aldaar weinig kans tot uitbreiding

bestond. Hij achtte het wenschelijk dat wij, ergens in

het hart van het heidendom een nieuw werk zouden

beginnen, teneinde onze Kerk onder den indruk te brengen

van de ontzaglijke afmetingen van het arbeidsveld. Hij

noemde de streken in de nabijheid van het Nyasameer,

waar de Presbyteriaansche Kerk van Schotland arbeidt,

en waar wij, als mede-Presbyterianen, hoogst welkom

zouden wezen, en op de ondersteuning van de Schotsche

broeders zouden kunnen rekenen. Indien wij het veld

aldaar niet innamen dan zou de Roomsche Kerk dat

wellicht doen. Hy sprak ook de gedachte uit of het niet

wenschelyk zou wezen in China een werk te beginnen,

doch daar wilde niemand van de Broeders aan, daar wij

overtuigd waren dat Afrika de eerste aanspraak op ons

heeft.

„De vraag kwam nu op: Vanwaar de mannen en de

middelen om een nieuw werk in zulk een afgelegen oord

te beginnen ? We droegen de zaak den Heer in het gebed

op. Ik gevoelde diep dat ik God niet met een eerlijk
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gemoed ernstig kon vragen om ons in dezen te helpen,

indien ik niet persoonlijk gereed ’was om alles te doen

wat mijne hand vond. Ik gaf mij aan den Heer om my
er toe te gebruiken, indien Hij zulks wilde, al was het

dan slechts om er te gaan sterven en den weg voor

anderen te openen. Ik ging naar huis met het besluit

op het antwoord van God te wachten. Ik was volkomen

gewillig te gaan. Ja, de gedachte zelfs om voor deze

zaak het leven af te leggen was mij eene aangename.

Ik had echter vrouw en kinderen met wie rekening moest

worden gehouden, en bovendien had ik een zwak gestel.

Het werd my, na biddende overweging, duidelijk dat de

Heer my niet riep om persoonlijk naar het zendingveld

te gaan, maar dat ik mijn invloed moest gebruiken opdat

er vanwege onze Kerk meer dan tot hiertoe gedaan

mocht worden.

„Het trof my in dien tijd hoe dat menschen die goud-

aandeelen hadden, belang stelden in het Syndicaat of de

Maatschappij waaraan die aandeelen behoorden, en alles

zouden doen om de belangen van zoodanige Maatschappij

te bevorderen. Het werd my duidelijk dat een Zending-

genootschap, op een dergelijke leest geschoeid, ook meer

belangstelling zou opwekken dan waar de ondersteuning

geschiedt door losse collecten in de Kerken. Het reeds

bestaande zendingwerk moest niet afgebroken, maar meer

dan ooit ondersteund worden. Doch er moest eene werk-

zaamheid volgens een ander stelsel worden begonnen. En
onze Predikanten moesten het initiatief nemen en een

goed voorbeeld geven door een Predikanten Zending Ver-

eeniging op te richten, waartoe zij jaarlijks minstens £ 10

elk zouden bijdragen.

„Ik schreef hierover aan Ds. A. Murray, die het plan

voorloopig goedkeurde en aan de hand gaf dat het gelegd

zou worden vóór eene Predikanten Conferentie, die kort
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daarna te Cradock gehouden zou worden. De zaak werd

op die Conferentie te berde gebracht, en ettelijke Broeders

verbonden zich om elk £ 10 ’s jaars voor dit doel te

geven. Bij de volgende Synode (1886) werd de zaak verder

bepleit en de vereeniging georganiseerd. Daar echter

sommigen bezwaar maakten om £ 10 ’s jaars te geven,

werd van deze voorwaarde tot lidmaatschap afgezien. Men
kan thans ook lid worden met betaling van £ 5, of minder

zelfs. Als eerste Commissie werden benoemd : Ds. A. Murray

(Voorzitter), Ds. G. F. Marais (Secretaris), en als gewone

leden Di. J. G. J. Krige, D. S. Botha en H. C. deWet.”

Tot zoover Ds. de Wet. In Mei 1897 werd er te Bloem-

fontein, tijdens de Synode aldaar, een Vrijstaatsche Pre-

dikanten Zending Vereeniging gesticht, en besloten ook

een nieuwen werkkring in Nyasaland te zoeken voor de

Kerk van dien Staat.

Terwijl deze dingen aan den gang waren, was de Heer

bezig om het aan den schrijver van dit boek duidelijk te

maken dat Hij hem geroepen had om naar het zending-

veld te gaan. Deze gedachte was wel vroeger bij mij

opgekomen, maar ik had telkens tot mijzelven gezegd

:

„Ik ben nu reeds bijna Predikant; de Heer heeft mij

zoover geleid; waarom zou ik nu van plan veranderen.”

Bovendien was de gedachte van Predikant te zijn in eene

of andere gemeente van ons land, met pastorie, met de

aangenaamheden des levens, en omringd door liefhebbende

vrienden mij veel aangenamer dan die van uit te gaan

onder woeste heidenen, en daar, te midden van vele

moeilpkheden, het Evangelie te prediken.

De Heer bracht .
mij echter in de nauwte en maakte

het mij duidelijk dat het Zyne stem was die mij naar

het zendingveld riep, en dat de ééne hindernis deze was:

ik was niet gewillig zendeling te worden. Ik herinner mij
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duidelijk den avond toen ik in den tuin in het helder

maanlicht op en neder wandelende, tot stilstand kwam,

mijne hand omhoog hief, en zeide: „Heere, hier ben ik,

zend mij als Gij het wilt.” Opeens had ik vrede in mijn

gemoed, l’en ontving ik de verzekering dat mij de Heer

tot het zendingwerk geroepen had.

Op den volgenden dag schreef ik aan den Secretaris

van de Buitenlandsche Zending Commissie, mijzelven als

zendeling aanbiedende, en met het dringend verzoek om
gezonden te worden naar heidenen die nog nooit Gods

Woord hadden gehoord. Tevens gaf ik te kennen dat ik

voornemens was eerst naar Europa te gaan, ten einde

18 maanden in de medicijnen te studeeren. Mijn aanbod

werd door de Commissie aangenomen, en in September

1886 vertrok ik met de onlangs verongelukte „Drummond
Castte^ naar Schotland.



HOOFDSTUK II.

Waarom naar Nyasa ?

Het was de Buitenlandsche Zending Commissie der

Kaapsche Kerk die mij tot zendeling had aangenomen.

Daar echter de Predikanten Zending Vereeniging naar een

zendeling zocht om als vertegenwoordiger van de predi-

kanten van ons land naar de verre heidenen te gaan,

stemde de Buitenlandsche Zending Commissie erin toe,

dat ik de eerste zendeling der Vereeniging zou wezen.

Het was toen nog geheel onzeker waar ik myn toe-

komstigen werkkring vinden zou. Zou het wezen in de

Transvaal, of in Bechuanaland^ of elders? Mijn gedurig

gebed tot God was slechts dat Hij mij wilde leiden en

brengen naar het werk dat Hij voor mij bereid had. De

overtuiging werd in mij zeer sterk dat onze Kerk iets

nieuws beginnen moest, en tijdens mijn vertrek naar

Schotland was het zendingwerk in de streken van het

Nyasameer in Midden-Afrika veel in mijne gedachten.

Mijne aandacht werd daarop gevestigd door wat gedurende

de laatste maanden van mijn studietijd te Stellenbosch

was voorgevallen. Ik was namelijk toen ter tijd Secretaris

van de Studenten Zending Vereeniging geweest, en op

besluit der Vereeniging werd aan Dr. James Stewart van

Lovedale geschreven, hem vragende, of hij een nieuw

arbeidsveld aan de hand kon geven, alwaar nog nooit

het Evangelie was gepredikt geworden. Hij antwoordde
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dat er in Nyasaland vele geopende deuren waren, en dat

wij daar door de Vrije Kerk van Schotland liartelijk zouden

worden welkom geheeten.

Op verzoek van Dr. Stewart kwam zijn zwager, de

heer John Stephen van Glasgow, die met zijne vrouw

zich juist in de Kaapstad bevond, ons te Stellenbosch

een bezoek brengen. Deze heer vertelde ons het een en

ander dat zeer onze belangstelling gaande maakte omtrent

het zendingwerk langs de oevers van het Nyasameer.

En daar hij zelf lid was van de Livingstonia Zen-

ding Commissie der Vrije Schotsche Kerk, kon hij

ons de verzekering geven dat wij als hunne medearbei-

ders zeer hartelijk in die streken zouden worden ver-

welkomd.

In November 1886 werd door den Voorzitter en den

Secretaris der Predikanten Zending Vereeniging een brief

aan den Eerwaarden Zendeling S. Hofmeyr in de Zout-

pansbergen gericht, waarin aan hem gevraagd werd welke

openingen er in Transvaal voor een nieuw zendingwerk

waren, en wat hij denken zou van een voorstel om een

geheel andere zending in de streken van het Nyasameer

op touw te zetten. Hierop antwoordde de oude zending-

vader dat er nog veel werk in Transvaal te doen

was, maar dat er aldaar geen groot arbeidsveld was, nog

geheel onbearbeid. Onze Kerk had zoolang uitgesteld

dat andere genootschappen ingekomen waren en het werk

uit onze handen hadden genomen. Hij besloot aldus :

„Eenige maanden geleden was ik er nog tegen, een nieuw

veld in Midden-Afrika te zoeken
;
nu zie ik^ dat, terwijl

zich het zendingleven in onze Kerk zoo heerlijk ontwik-

kelt, de deuren voor ons hier als gesloten worden,

d. i. voor eene zending op eenigszins groote schaal.”

Banyailand was destijds voor het zendingwerk geheel

gesloten.
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Daarop werd door de Commissie der Predikanten Zen-

ding Vereeniging een schrijven aan de leden der Vereeniging

gericht, waarin o. a. gezegd werd

:

„De Commissie meende dat de tyd gekomen was

om aan de Vereeniging een voorstel te doen met

betrekking tot een werkkring. Zij had voor zich

gehad de kaart van Transvaal met de openingen

die er daar waren. Daarnaast eene kaart van de

landstreken ten Westen van het meer Nyasa, waar

ons door de Vrije Kerk van Schotland een werkkring

wordt aangeboden. Ook werd kennis genomen van

een brief van den Candidaat in de Godgeleerdheid

Andrew C. Murray, die zich thans te Edinburg voor

het zendingwerk verder voorbereidde en die zijne

gewilligheid had te kennen gegeven om aan het

meer Nyasa een zendingwerk te ondernemen.

„Er was veel dat pleitte voor eene werkkring in

Transvaal En toch is de Commissie tot het

besluit gekomen om eene aanbeveling te doen, dat

onze Vereeniging een zending aan het meer Nyasa

beginne. Wat haar daartoe geleid heeft was het

volgende :

„1°. De uitgestrektheid van het arbeidsveld. Ons

wordt door de Vrije Kerk een veld aangeboden

honderden mijlen in uitgestrektheid. In Transvaal

zyn de openingen betrekkelijk klein. In de streken

van het Nyasameer, zouden wij deel nemen aan het

groote werk van Christus te verkondigen aan menschen

die van Hem nog niet gehoord hebben.

„2®. De opwekking van belangstelling. Met de

bijzonderheden van het zendingwerk in Transvaal

zpn wij en onze gemeenten redelijk bekend. Eene

zending op zulk een afstand zal ons in aanraking

brengen met een nieuw heidendom geheel buiten den



13

invloed van het Christendom. Nieuwe moeilijkheden

zullen zich voordoen. De geheele arbeid zal op eene

nieuwe wijze moeten worden ingericht. Wij zullen

eenigszins leeren hesefiPen op hoe groote schaal het

rijk des Satans heerscht, op hoe kleine schaal het

werk Gods wordt gedaan. Onze blik zal verruimd

worden om de grootheid van den nood en de uit-

gestrektheid van het werk beter te gevoelen dan

thans. Dat kan niet anders dan eene gezegende

uitwerking hebben op onze belangstelling, onzen

geestdrift, ons gebed en ons geloof.

„3°. De opmerkelijke opening. Wij zouden niet

durven aanbevelen, dat een enkele zendeling, gansch

alleen, naar een nieuwen werkkring, op zulk een

afstand gelegen, zou worden gezonden. Maar de

Vrije Kerk van Schotland verklaart zich gereed hem
als een broeder in het midden van hare eigene zen-

delingen op te nemen. Bij deze opening in Gods

voorzienigheid van de zijde der Schotsche Kerk komt

nog dit, dat onze jonge broeder tot dit 'werk groote

lust heeft en zich daartoe aanbiedt.

„De Commissie vraagt aan elk lid der Vereenigmg

dat hy deze zaak in biddende overweging neme. Dat

wij den Heer vragen om ons in dezen een wijs en

verstandig hart te geven om Zijn wil te kennen,

met geloof en kracht om dien te doen.”

Namens de Commissie^

Andrew Mueeay, Voorzitter,

G. F. Marais, Secretaris.

Kort nadat deze brief was verschenen in de Kerkbode

van Augustus 1887, werd door den Voorzitter van mij

uit Schotland een brief ontvangen, waarin ik eenige

bijzonderheden gaf omtrent de onkosten aan eene zending
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naar Nyasa verbonden, alsook omtrent de verhouding

waarin wij tot de Vrije Schotsche Kerk zouden staan.

Daarop schreef de Secretaris
:
„De opening voor ons

aldaar is zoo heerlijk, dat het toch jammer wezen zal

om er geen gebruik van te maken. Wij kunnen het

niet anders beschouwen dan van den Heer. En hebben

wij eerst éénen zendeling daar, dan zal onze Kerk nog

anderen daarheen zenden, want haar hart begint nu voor

de zaak warm te worden.”

Tegen het einde van het jaar werd er een verder

schrijven aan de leden van de Predikanten Zending Ver-

eeniging door het Bestuur gericht. Hierin werd gemeld

dat er groote eenstemmigheid onder de leden heerschte

in zake de zending naar Nyasa en dat de Commissie aan

mij had kennis gegeven van mijne aanstelling als zende-

ling der Vereeniging. De Buitenlandsche Zending Com-

missie had zich bereid verklaard op zekere voorwaarden

de zending naar Nyasa onder haar toezicht te nemen en

vooral op voorwaarde dat de kas der Buitenlandsche

Zending niet daardoor bezwaard worde. Het Bestuur

verzocht verder dat de inteekeningsgelden der leden dade-

lijk worden gestort^ daar het geld voor de onkosten van

uitrusting en reis benoodigd was, en ging voort :

„Er is echter eene zaak van veel grooter gewicht dan

het geld. Geliefde broeders, wij hebben het werk in uwen

naam en in naarn des Heeren aanvaard. Als leeraren

hebben wij ons bijzonder aan elkander en aan het werk

der uitbreiding op deze wijze willen verbinden. Het was

onze hoop, dat in deze uiterlijke betooning van onze

overtuiging dat wij tot dit werk bijzonder geroepen zijn,

onze eigene liefde tot het zendingwerk versterkt zou

worden, ons geloof een nieuwen prikkel zou hebben tot

meer gebed, en onze geestdrift gesterkt om de groote

roeping van onze gemeenten dieper te gevoelen en duide-
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onze gemeenten, voor het werk zal niet komen zonder

veel gebed.

„Laten wy in liefde bij u aandringen, om van nu

voortaan de Nyasa Zending met haren zendeling in uwe

gebeden eene geregelde plaats te geven. Laten wij,

vooral eiken Zaterdag avond, wanneer wy aan elkander

denken, hem en zijn werk voor den Heer noemen. Laat

ons in het geloof eendrachtig volharden in het bidden

en smeeken om een rijken zegen uit den hemel over de

gewesten van Nyasa, waar onze afgevaardigde zal gaan

werken.”

Vóór mijn vertrek van Schotland mocht ik de Zending

Commissie der Vrije Kerk van Schotland ontmoeten. De
leden dier Commissie ontvingen mij met groote hartelijk-

heid, en toen zij het besluit van onze Commissie verna-

men, drukten zij hunne vreugde daarover uit en verwel-

komden ons als medearbeiders in Midden-Afrika.



HOOFDSTUK III.

Geschiedkundig en Politiek Overzicht.

Het is misschien van belang dat wij een kort overzicht

geven van de ontdekking en ontwikkeling van Midden-

Afrika.

Vijftig jaar geleden was het grootste gedeelte van

Midden-Afrika voor de beschaafde wereld een onbekend

land, en zelfs op betrekkelijk nieuwe kaarten werd het

als een woestijn aangemerkt. De monden van de Congo-

en Zambesirivieren werden wel aangewezen, doch waar zij

hun oorsprong hadden, in welke richtingen zij door het

binnenland liepen, en hoedanig dat binnenland er uitzag

— deze waren onopgeloste raadselen. De Nijlrivier in

Egypte was wel een oude vriend, waaraan de geschie-

denis van duizend jaren verbonden was
;
maar haar oor-

sprong was een volslagen geheim, en de groote meren

van Midden-Afrika waren nog niet ontdekt. Over het

algemeen dacht men dat de binnenlanden een dorre zand-

woestijn waren, ontoegankelijk voor den reiziger, en

ontbloot aan alle levensmiddelen.

’t Is wonderlijk te denken hoe kort geleden het is dat

wij met Midden-Afrika zijn bekend geworden. In het leven

van Dr. Moffat lezen wij, dat toen hij in Januari 1817 in

Zuid-Afrika aanlandde, de [noordelijke grens der Kaap-

kolonie slechts een korten afstand van Beaufort West

was gelegen, en dat Graaff-Reinet het eenige dorp buiten
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het Kaapsche district was, dat den naam van dorp waard

was. Het land buiten de grenzen werd door troepen

Boschjesmannen afgeloopen, en Transvaal, de Vrystaat

en Natal lagen buiten beschaafde streken.

Het blijkt echter dat men in vroegere eeuwen niet zoo

heel onbekend was met Midden-Afrika, daar wij op kaarten

van de 16® en 17® eeuwen de meerstreken, hoewel niet

met juistheid, vinden aangeduid. In dien tijd beduidde

Portugal nog wat, en de Portugeesche handelaars gingen

van de oost- en westkusten naar het binnenland van

Afrika, terwijl zij, naar men zegt, soms het geheele vaste-

land doorkruisten. En gedurende den ganschen loop van

de ontdekking en ontwikkeling van Midden-Afrika, hebben

Arabieren en Portugeezen opene paden tot in het hart

van Afrika gehad, langs welke zij, meestal niet zonder

bloedvergieting en slavernij, hunnen handel hebben ge-

dreven.

Wat wij thans van Midden-Afrika, bezuiden de Linie,

weten, kan gezegd worden met de reizen van Dr. Livingstone

te beginnen. Hij was de eerste om het feit bekend te

maken, dat het binnenland geen zandwoestijn was, maar

wel een land door inboorlingstammen bewoond, welbe-

sproeid door vele rivieren, van een vruchtbaren bodem,

en met weide voor groote dierentroepen. Livingstone

begon zijne ontdekkingen in 1849, toen hp de onbekende

Kalihariwoestyn doorreisde en het Ngamimeer ontdekte.

In 1850 ging hij, door zijn gezin vergezeld, om een^

zending onder de Makololo op de Choberivier te stich-

ten; en terwijl hij onder dezen stam vertoefde, gelukte

het hem in 1851 den binnenlandschen loop van de

Zambesi te ontdekken. In 1852 deed hij zijne groote

reis van St. Paul de Loando op de westkust, het geheele

vasteland door, naar Quilimane op de oostkust. Na dezen

ontdekte hij de Victoria watervallen op de Zambesi, voorts

2
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de Murchison watervallen op de Shiré, en eindelijk, in

September 1859, het meer Nyasa, zijnde bij de eerste

Europeaan die ooit op zijne oevers had gestaan. Wij

hebben het ook aan Livingstone’s pogingen te danken

dat het eerste zendingwerk op het meer begonnen werd.

Toen Dr. Liviugstone in 1864 naar Engeland ging,

werd, tengevolge van de ontdekking van het meer Victoria

Nyanza door Speke, en Albert Nyanza door Baker, veel

belangstelling aan den dag gelegd met betrekking tot de

bronnen van den Nijl. Liviugstone meende dat die bronnen

verder zuidwaarts moesten worden gezocht dan de ge-

noemde meren. Om dit uit te maken ging hij, in 1866,

op zijne laatste ontdekkingsreis. Van Zanzibar reisde

l^ij naar de waterscheiding van de Zambesi. Aan de

noordzijde van deze waterscheiding vond hij een aantal

rivieren die noordwaarts stroomden, en zich ontlasten in

eene rivier die door eene reeks van meren vloeide.

Livingstone beschouwde deze rivier — de Lualaba —
voor den Nijl zelve. Hy was op weg om dit verder te

onderzoeken, toen hij, in Mei 1873, te Ilala stierf. Het

was echter Stanley die, op zijn beroemde reis door het

donkere werelddeel, ontdekte, dat deze rivier de Congo

was. Door de ontdekking van de groote meren en

rivieren, werden de voornaamste raadselen betreffende de

aardrijkskunde van Midden-Afrika opgelost.

Politiek Overzicht.

Wanneer wij van de aardrijkskunde tot de politiek

overgaan, dan treft ons al dadelijk de toenemende belang-

stelling, bij alle Europeesche volken, niet alleen in Midden-

Afrika, maar ook in het geheele vasteland. Livingstone’s

onthullingen van de wreedheden aan den slavenhandel

verbonden maakten, evenzeer als zijne ontdekkingen, een
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diepen indruk op de beschaafde wereld. Gedurende zijn

leven werd zijn werk ondersteund door de Koninklijke

Geographische Maatschappij van Engeland, en Engelsche

schepen deden veel tot onderdrukking van den verwoes-

tenden slavenhandel.

Maar het was vooral na den dood van Livingstone

dat er op het vasteland van Europa belangstelling in

Afrika werd betoond. In 1876 werd een Internationale

Commissie onder leiding van den Koning van België ge-

vormd, welke zich ten doel stelde de ontdekking en ont-

wikkeling van Midden-Afrika. Deze Commissie besloot

de Congostreken te doen onderzoeken, terwijl een andere

Maatschappij — de Duitsche — haren invloed wilde laten

gelden in streken die nog niet door andere maatschap-

pijen waren in bezit genomen. De agenten dezer ge-

nootschappen begonnen staties op te richten, en onder-

handelingen met opperhoofden aan te knoopen. De In-

ternationale Commissie stichtte den Congo Staat, door

met 450 opperhoofden verdragen te sluiten. De opper-

hoofden maakten daardoor, voor ruime vergoeding en

onder zekere gemakkelijke voorwaarden, hunne rechten

van overheerschincr en eio^endom aan de Commissie over.

Door Stanlej’s ontdekkingsreizen werd een weg van de

kust naar de hoogere stroomen van de Congo geopend.

Op een Conferentie te Berlijn in 1855 werd het werk

van de Internationale Commissie door bijna alle de mo-

gendheden van Europa, zoowel als door de Vereenigde

Staten van Amerika erkend. Onder bescherming van

deze mogendheden werd de Congo Vrije Staat gesticht,

staande die onder de souvereiniteit van den Koninof van

België, en gesticht op den grondslag van bescherming van

inboorlingen, onderdrukking der slavernij, aanmoediging

van den handel en bevordering der beschaving.

Het is nauwelijks noodig te zeggen dat de stichting
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van dezen Vrijen Staat door de Christelijke Kerk met

vreugde werd begroet. Onder zijne bescherming is het

zendingwerk op de Congo met ijver en geestdrift voort-

gezet.

Omtrent dezen tijd begon wat genoemd wordt een

„scramble” oni Afrika. Alle de Europeesche mogend-

heden trachten een zoo groot stuk van Afrika als maar

mogelijk was in handen te krygen. De uitslag daarvan

is, dat er bijna geen deel van Afrika overblijft dat niet

door eene of andere Europeesche macht is in beslag ge-

nomen. De oevers van het Nyasameer zijn onder drie

van de mogendheden verdeeld. Portugal kreeg de oost-

kust van het meer, het noordeinde werd aan Duitschland

toegekend, terwyl de streken naar het westen en het

zuiden onder Engelsche protectie vielen. Dit gebeurde

echter eerst in 1890. In Noordoost Afrika viel het

grootste gedeelte van het land aan Frankrijk ten deel,

terwijl Portugal veel meer kreeg dan zij verdient, aan-

gezien zij het minst gedaan beeft en nog doet, tot ont-

wikkeling aan de landen haar toegekend. Zij stremt

tevens, op alle mogelijke wijzen, het zendingwerk en den

vrijen handel.

Vraagt men nu op hoedanige wijze deze Europeesche

bezittingen bestuurd worden, dan is het antwoord niet

bevredigend. In den Congo Vrijen staat werden tegen

de staatsambtenaren beschuldigingen van onderdrukking

en wreedheid ingebracht, en wel van zóó ernstigen aard,

dat de Britsche regeering een officieel onderzoek heeft

moeten doen instellen. Toen Stanley vertrok op zijn

tocht om Emin Bey te ontmoeten, kon hij voor zijne

volgelingen geen mondbehoeften bekomen; en bij onder-

zoek bleek het dat de inboorlingen, wegens de wreed-

heden door caravanen in dienst van den Vrijen Staat

gepleegd, een streek lands langs de rivier 200 mijlen
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lang en 30 mijlen breed geheel hadden verlaten. De

dorpen van deze inboorlingen waren verbrand geworden,

en velen hunner doodgeschoten.

Aan de Gaboon, onder Fransch bestuur, staan de zaken

nog erger dan aan de Congo. De handel met de in-

boorlingen wordt door drukkende belastingen zeer ge-

stremd. Engelsche en Amerikaansche zendelingen mogen
niet op Fransch gebied arbeiden. In Engeland en Duitsch-

land begint men thans te vragen of niet iets kan worden

gedaan om zaken te verbeteren, door bevordering van

den handel en onderdrukking van de slavernij.

Op de Zambesi hebben de Portugeezen getracht den

handel voor vreemden te sluiten, doch hiertegen heeft

zich Engeland verzet. In zijn boek „Tropical Africa”

kwam Professor Drummond sterk op tegen Portugals

aanspraak op de noordelijke streken van de Zambesi tot

aan de Shiré en het Nyasameer. „Deze streken”, zegt

Drummond, „zijn door Dr. Livingstone ontdekt en door-

reisd. Sedert zijn tijd zijn zij door Britsche onderdanen

bezet en door Britsch kapitaal gekoloniseerd. De Por-

tugeezen hebben met de inboorlingen geen verdragen

gesloten
;

er is geen enkel Portugees in het land
;
en

tot onlangs had geen enkel Portugees het ooit gezien.”

Het Portugeesche gebied grensde van altijd aan de

samenvloeiing van de Shire en de Rice, en door Chipitula

en de andere opperhoofden werd geen Portugees onderdaan

van het zuiden over de grenzen toegelaten. In verband met

Schotsche en Engelsche Zendinggenootschappen en door de

Afrikaansche Meeren Handelsmaatschappij („African Lakes

Company”), is in Nyasaland een kwart millioen Engelsch

kapitaal besteed geworden, terwijl de Portugeezen niets heb-

ben gedaan. Zij hebben, naar Prof. Drummond, nooit den

slavenhandel tegengewerkt, maar dien veeleer aangenioedigd.

Zij verkeeren in gedurige vijandschap met de inboorlingen, en
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hebben hun het drinken geleerd, terwijl hun zendingwerk

een gansche mislukking is. Hun kolonisatie verdient

niet eens den naam.

Uit dit een en ander blijkt, dat hoewel verscheidene

Europeesche natiën zich hebben gehaast om in Afrika

grondgebied te verkrijgen, er van hunnen kant niet veel

wordt gedaan tot het wezenlyk welzijn der inboorlingen.

De slavenhandel der Arabieren duurt in Midden-Afrika

nog steeds voort. Wij verblijden ons echter te kunnen

vermelden dat het in Nyasaland thans veel beter gaat.

De slavenschuiten op het meer zijn allen vernield ge-

worden, en de Engelsche Regeering heeft tevens, door

middel van Indische troepen, de voornaamste Arabieren

slavenhandelaars van haar gebied verdreven. Ongelukkig

vinden zij nog altijd een toevluchtsoord binnen Portu-

geesche grenzen, alwaar zy steeds hun verwoestenden

handel ongestoord voortzetten.

De Slavenhandel.

Sommige reizigers en geschiedkundigen weten nog van

de voordeelen van het Mohammedanisme te vertellen. Dit

is dwaasheid. Het Mohammedanisme verbetert de bar-

baarsche zeden en gewoonten der heidenen geenszins.

Integendeel zijn de Mohammedanen, naar onze onder-

vinding, meer bloeddorstig en onzedelijk dan de inboor-

lingen zelven. De eenige zendeling van het Mohamme-
danisme is de Arabieren slavenhandelaar — de vijand van

vrede en de verbreker van familiebanden. Deze Arabieren

houden soms een gansche landstreek onder hun schrik-

bewind, en hebben dit kunnen doen enkel omdat zij

vuurwapenen bezitten. Hun ééne doel is de verkrijging

van ivoor en slaven. De goedkoopste wijze om het ivoor

naar de kust vervoerd te krijgen is door middel van
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slaven, die dan ook zelven in landen onder Turkscli of

Perzisch beheer kunnen verkocht worden.

De afschuwelijkheden van den slavenhandel worden

van jaar tot jaar herhaald. Een reiziger van Nyasa naar

Tanganyka schreef nog onlangs, zeggende dat de gewesten

ten zuiden van Tanganyka met groote, bloeiende dorpen

bedekt waren. Kort daarna ging een ander reiziger langs

dien weg, en deze trof niets dan geraamten en verbrandde

hutten aan. De Arabier komt eerst met betooning van

vriendschap, en drijft met den inboorling handel. Nadat

ini een aanzienleken voorraad ivoor heeft weten te ver-

kregen, ontstaat er schieiek een twist, de inboorlingen

worden vermoord, de dorpen in brand gestoken, en de

overgeblevene ongelukkigen gedwongen het ivoor naar de

kust te dragen.

Ook de drankhandel oefent een nadeeligen invloed uit

op de toekomst van Midden-Afrika. Op de groote Zen-

dingconferentie voor eenige jaren te Londen gehouden

werden plannen beraamd om dit schreiend kwaad tegen

te werken. De koning van België zou o. a. verzocht

worden om den drankhandel in den Congo-Staat te

onderdrukken. Immers de inboorling van Afrika is een

kind, en moet veelal als een kind worden behandeld,

althans voor het tegenwoordige. Door hem een vrijen

drankhandel te schenken, geven wij hem een mes in de

handen, waardoor hy zichzelven onberekenbare schade

zal aandoen.

God heeft, naar mijne beschouwing, ons in een zeer

verantwoordelijke positie geplaatst. Wij zijn als voogden

over het volk van Afrika aangesteld. Helaas ! dat er

ook in ons land zijn die niet alleen den Kainsgeest open-

baren en feitelijk vragen: „Ben ik mijns broeders hoeder ?”

maar die zelfs verder gaan en zeggen: „Laat de inboor-

lingen elkander vrij vernielen of door anderen vernield
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worden, opdat wij hun land in handen krijgen.” In tegen-

stelling hiermede zegt de Heere Jezus: „Gaat heen in

de geheele wereld, en predikt het Evangelie aan alle

creaturen!”

Wat betreft de bewering van ettelijken dat de inboor-

lingen „Chams geslacht” zijn, en derhalve vervloekt, wil

ik slechts daarop opmerkzaam maken, dat Noach nooit

Chams geheel geslacht heeft vervloekt, maar alleen Kanaan,

den zoon van Cham (zie Gen. 9 : 25). Deze vloek is

aan de nakomelingen van Kanaan vervuld, toen de Ka-

naanieten d.oor de Israëlieten verdreven en vernield wer-

den, en de zaak is derhalve toen reeds afgedaan.

De groote hoop voor Afrika ligt opgesloten in het

Evangelie van Jezus Christus, en in de pogingen van

Christenen om hare volkeren te leiden in de paden van

beschaving en nijverheid. Door elke opening dringt zich

de handel Afrika in, en met dien handel gaan vele ver-

zoekingen gepaard, welke de inboorlingen in hunne zwak-

heid niet kunnen wederstaan. Het is roeping van de

Christelijke Kerk om zich in den strijd tegen deze euvelen

vooraan te stellen, en door hare Christelijke belangstelling,

voor Afrika te verzekeren de zegeningen van een geregeld

bestuur, en bescherming tegen den handel in slaven en

drank, die ellende en ondergang na zich sleept.

Wij slaan echter geen geloof aan eene beschaving die

het Evangelie voorafgaat. Het baat niets schoone vruch-

ten aan den boom te willen hangen. Laat ons den boom
veranderen en hij zal van zelf goede vruchten vóórt-

brengen. Zonder het Evangelie is de beschaving voor

den barbaar gevaarlijk. Eveneens met de seculaire op-

voeding. ^t Is algemeen erkend dat . een „geleerde”

heiden met veel meer moeite tot bekeering wordt gebracht

dan de minder geleerde, en tevens dat hij veel meer kwaad

stichten kan dan deze. Op de Kerk van Christus rust
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de verantwoordelijkheid om zonder uitstel het Evangelie

tot de heidenen van Midden-Afrika te brengen. Laat zij

derhalve niet wachten tot dat de zoogenaamde beschaving

en de handel den weg naar de heidenen hebben gebaand.

Laat de Kerk met Gods Woord het eerst in het veld zyn,

en de heidenen alzoo wapenen tegen de verzoekingen die

met de beschaving samenkomen.



HOOFDSTUK IV.

Met Gebed uitgezonden.

In het begin van 1888 keerde ik van Europa terug,

en, na het Propenentsexamen in April te hebben gedaan,

woonde ik een Predikanten Conferentie te Bethulie, O.V.S.

bij. Bij die gelegenheid waren er vijfentwintig leeraren

tegenwoordig, en wij brachten een zeer gezegenden tijd

tezamen door in het bespreken van het werk des Heiligen

Geestes, en in het gebed.

Op den Zondagavond, April, werd er eene Ge-

meente Conferentie gehouden, bij welke de zaak der

zending voor de aandacht der gemeente werd gebracht.

Nadat eenige broeders gesproken hadden, werd aan mij

het woord gegeven. Het verslag destyds in de Kerkbode

verschenen gaat voort als volgt:

„Hij getuigde van zyne verzekering door den Heer

zelven tot dit werk te zyn geroepen. Hij ging naar

Nyasaland in het vast vertrouwen dat de Heer zegenen

zou, zoo de heidenen aan wie hij door Gods genade zal

arbeiden, als de Vereeniging en de Kerk die hem zenden,

en hemzelven die den arbeid zal verrichten.

Daarna werd een woord gesproken door Ds. A. Murray,

naar aanleiding van Hand. 13 : 4: „Zondert mij af beiden

Barnabas en Saulus tot het werk, waartoe ik hen ge-

roepen heb.” Het is de Heilige Geest die de arbeiders

roept tot het werk
;
maar het is de Gemeente des Heeren
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die door de heilige bediening der voorbidding ze tot dat

werk afzondert. Er kan geen beboorlyk zendingwerk

worden gedaan zoo bet volk Gods het niet door zyne

gebeden krachtiglyk ondersteunt.

„Nadat bij den jongen broeder ook had toegesproken,

werd deze in bet gebed andermaal op bet altaar

gelegd en aan God en de heidenen in Njasaland afge-

geven.

„De zitting van Maandagavond werd aan de Zending

gewijd. Vragen aangaande Nyasaland werden gedaan

en beantwoord, en daarna werd die broeder andermaal

den Heere in bet gebed opgedragen. De Heer werd

gesmeekt hem onder Zijne bijzondere leiding te nemen,

zijn weg voorspoedig te maken, hem den stam aan te

wijzen alwaar bij moet gaan arbeiden, en de harten der

heidenen voor te bereiden voor de ontvangst der boodschap

van den Verlosser. Zendingwerk is bij uitnemendheid

geloofswerk en daarom moet er veel gebeden worden.

Gods volk moet Hem aanhoudend smeeken om Zijn Geest

met kracht te laten werken in de Kerk en in bet arbeids-

veld. Er werd dan ook door de broeders besloten om
op Woensdags, den dag waarop men in Schotland voor

de zending in Midden-Afrika bidt, speciaal voor de Nyasa-

zending te bidden. Hiermêe zullen gewis al de leden

der Vereeniging instemmen.”

Tot zoover bet rapport. Wij geven het bier weder

om tot eere van den Heere nu na negen jaren te kunnen

getuigen, dat Hij in waarheid de gebeden verboord heeft,

die toen en sedert dien tijd voor het werk werden opge-

zonden. Dit zal ook verder uit het geschrevene blijken.

Laat ons meer bidden. Het eerste zendingwerk te Antiochie

(Hand. 13 : 1— 4) werd uit het gebed geboren. Zoo ook

de Nyasa zending. En indien de Apostel Paulus gedu-

rende geheel zijn leven de gebeden van Gods volk noodig
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had (I Thess. 5 : 25 en elders), hoe veel, veel meer wij,

die nu onder de heidenen arbeiden.

Op den Mei werd ik te Graaff-Reinet tot het werk

onder de heidenen geordend en afgezonderd. Het was

een zeer plechtige stonde. Tegen het einde van die

maand nam ik afscheid van de gemeente in welker midden

ik opgegroeid was. Bij die gelegenheid werd mij door

den Kerkeraad in een adres de verzekering gegeven, dat

men niet ophouden zou voor mij te bidden. In den bid-

en dankstond dien avond gehouden, werd er zeer hartelijk

gebeden. Zelfs aan den koning onder wiens volk ik zou

gaan arbeiden, aan zijne opperhoofden en onderkapiteins,

werd gedacht.

Yan GraafP-Reinet ging de reis naar de Kaapstad,

alwaar er op Donderdagavond den Mei, in de Groote

Kerk, een afscheidsvergadering gehouden werd. De Kerk-

bode zegt hieromtrent

:

„De tegenwoordigheid van een twintigtal predikanten,

van wie sommigen geen kleinen afstand waren opgeko-

men, bewees hoezeer er in die vergadering belang werd

gesteld.”

Xa gezang, lezen en gebed door Ds. Neethling van

Stellenbosch, werd mij de gelegenheid gegeven de ver-

gadering toe te spreken. Ik wees op eene kaart aan

hoe ik reizen zou en waar mijn werkkring zou wezen.

Ik sprak er verder over wat mij bewogen had te gaan,

en verhaalde o. a. van den guard op een spoorweg, die

door een ongeluk doodelijk bezeerd werd. Toen men
hem wilde optillen, reikte hij zpnen helpers de roode

vlag toe en riep met stervende stemme: „Daar komt
een trein, haast u, steek de vlag op !” Hij dacht niet

aan zichzelven, maar aan het gevaar der reizigers die

verongelukken konden als de vlag niet gezien werd. —
Zoo wdlde ik naar Midden-Afrika gaan om de vlag op
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te steken en den grooten trein te waarschuwen die, vol

van verlorengaande heidenen, naar het eeuwig verderf

spoedde.

Daarna sprak de eerwaarde vader uit het zendingveld—
Stefanus Hofmevr. Hij wilde mij een woord medegeven

dat hem, toen hij jong was, zeer had getroost en be-

moedigd. „Hier is een jonksken dat vijf gerstenbrooden

heeft en twee vischjes” (Joh. 6 : 9). Deze waren toch

niet voor de groote schare toereikend, doch nadat het

jonksken ze naar Jezus had gebracht, en Hij ze gezegend

had, was er overvloed. De discipelen die het jonksken

naar Jezus brachten, zijn de Christenen die niet zelven

naar de heidenen kunnen gaan. Hier stond een jonksken

gereed om naar Midden-Afrika te gaan. Laten zij hem
nu naar den Heer Jezus brengen. De Heer had veel

zegen om hem te geven.

Op de noodzakelijkheid van gebed werd veel klem

gelegd. De beminde vader uit de Zoutpanshergen ver-

haalde ook van een jongen broeder die op het punt stond

naar het zendingveld te gaan. „Oom Stefanus”, vroeg

hij, „zoudt gij boeken kunnen aanbevelen uit welke ik

leeren kan hoe zendingwerk te doen?” „Ja”, antwoordde

de oude dienstknecht des Heeren, terwijl hij nederbukte

en de handen op de knieën legde, „deze twee boeken.

Op de knieën leert men zendingwerk doen.”

„Het laatste woord bij de vergadering werd gesproken

door Ds. Albertijn over Hand. 13 vv. 1—4, wat het was

door den Geest afgezonderd, overgegeven te wezen, en

dan door den Geest uitgezonden, gedreven, geleid, bekwaam

gemaakt te worden. Aan het slot nam hij den jongen

broeder bij de hand voor de geheele gemeente en bad

hem Gods zegen toe, met de verzekering van voorbidding

en liefde.

„Nadat „dat ’s Heeren zegen op u daal” was gezongen
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geworden, werd door Ds. Muller nogmaals Gods genade

over hem en de geheele zending afgebeden. Zuid-Afrika

heeft aan Midden-Afrika de hand gereikt. Dit Zuid-

Afrikaansch volk is de eenige Christelijke natie in Afrika:,

zij begint deel te nemen aan het groot werk van Afrika

met zijn Koning bekend te maken.”

Velen hebben beloofd voor ons en voor ons werk te

zullen bidden. Veel is gebeden geworden en God heeft

zich geopenbaard als een Hoorder des gebeds. Hoe iemand

in dit werk medearbeider kan zijn zonder zelf uit te gaan

naar de heidenen, blijkt uit het volgend verhaal van den

welbekenden zendeling in Midden-China — den WelEerw.

J. Hudson Taylor

:

Zekere zendingstatie in dat zendingveld was door God

opmerkelijk gezegend geworden. Het getal heilbegeerigen

nam toe en velen keerden zich van stomme afgoden om
den Levenden God te dienen. Men verwonderde zich

erover dat hier, meer dan op andere staties, het werk

zoo gezegend werd. Na verloop van tijd reisde de heer

Taylor naar Engeland. Op zekere plaats ontmoette hij

een vreemdeling, die hem hartelijk groette en groote

belangstelling in zijn werk openbaarde. De vreemdeling

was inzonderheid met één der zendelingen in China zoo

goed bekend, hij deed zulke verstandige vragen omtrent

hem en de plaats waar hij arbeidde — juist de statie

waar zooveel zegen genoten werd — hij scheen tevens

zoozeer op hoogte te zijn van de moeilijkheden welke het

werk aldaar drukte, dat de heer Taylor hem eindelijk

vroeg hoe hij aan die bijzondere kennis was gekomen.

De vreemdeling verhaalde daarop dat hijzelf en de zendeling

wiens werk God zoozeer had gezegend, boezemvrienden

waren geweest, en als zoodanigen een verbond met

elkander hadden gemaakt. De zendeling in het arbeids-

veld zou zijn broeder die te huis bleef met zijn werk en
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zyne moeilijkheden geregeld bekend maken, terwijl deze

laatste dat werk in het gebed aan God zou opdragen. Dit

had men getrouw gedaan en God liet niet op Zich wachten,

maar gaf overvloedigen zegen.

Het lijdt geen twyfel of het loon van hem, wiens deel

aan den arbeid was het volhardend gebed, zal even groot

zyn als het loon van hem die op het veld arbeidde.

Wie zal met ons in de zending medewerken door te

arbeiden in het gebed ?



HOOFDSTUK V.

Vaarwel, Zuid-Afrika!

Op den 3*^®" Juni vertrokken wij van de Kaapstad in

het stoombootje „Courland”. Het weder was zoo onstuimig

dat mijne bagage in de kajuit been en weder werd ge-

slingerd, en ik uiterst voorzichtig moest zijn om niet zelf

uit mijne slaapbank te worden geworpen. Te Port

Elizabeth was mij mijne moeder komen vaarwel zeggen

;

en daar heb ik dan ook voor het laatst een bekend

aangezicht gezien. Duidelijk kan ik mij nog mijne ge-

waarwordingen voorstellen toen ik van wal in het stoom-

bootje stapte, om weêr aan boord de „Courland” te gaan.

Daar stonden moeder en grootmoeder (die met mij van

Kaapstad gekomen waren) aan wal hare zakdoeken te

waaien, terwijl ik naar een onbekende, heidensche wereld

vertrok, om bet Evangelie aan „alle creaturen^’ te brengen

!

Van Natal schreef ik: „’t Is nu alles voorbij — de

voorbereidselen, het pakken, het afscheid nemen — en

ik bevind mijzelven op weg naar Midden-Afrika, naar

hetwelk ik zoolang reeds heb uitgezien. Langzamerhand

wordt het mij duidelijk dat ik alles wat mij dierbaar

is heb achtergelaten, en dat elk oogenblik mij nader

voert naar dat Groote Donkere Land waarheen ik ga

om mijn kaarsje omhoog te houden.”

Van Algoa Baai tot bij Durban had ik het gezelschap

van een interessanten ouden heer — een voortrekker.

3
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meen ik — die in Natal woonachtig was. Hy is vroeger

door Matabeleland tot nabij Delagoa-Baai op jacht ge-

weest, en kon my veel vertellen van de wreedheid van

den Matabele Koning Lobengula. Zoo verhaalde hij van

een man behoorende tot des konings kraal, wiens beide

ooren om een geringe overtreding werden afgesneden*

De man kroop toen op handen en voeten rond, den

koning prijzende voor zijne barmhartigheid, dat hij niet

zijn hoofd had laten afhouwen!

Te Durban lagen wij een dag over. Hier kregen wij,

onder meer passagiers, twee Amerikaansche zendelingen,

de heeren Wilder en Bates, aan boord. Zij waren op

weg naar Umzila’s land om aldaar een zendingswerk te

beginnen, en namen drie Zulu-evangelisten met zich mede.

Bovendien was de heer Wilder, die in Natal geboren

was, zelf de Zulu taal goed machtig.

Wij hadden ook vijf indunas aan boord, die van

Delagoa Baai naar Natal gekomen waren ten einde het

Engelsche Gouvernement te bidden hun land, dat ten

Zuiden van Delagoa-Baai ligt, over te nemen, en hen

tegen de Portugeezen te beschermen. Zij waren waardige

oude mannen, die door hunne koningen waren afgevaar-

digd, en zij schenen zeer teleurgesteld te zijn dat zij van

de Engelsche Regeering een weigerend antwoord hadden

ontvangen. Zij vertelden dat er in hun land groote

verschwater-meeren waren — waarschijnlijk pannen of

vleien. De Zulus noemen hen Amatonga^ maar zy noemen

zichzelven Leemven (ik vergeet hun eigen woord).

Ook hadden wy aan boord 275 inboorlingen, die zich

Atonga noemden, maar aan Umzila onderdanig waren.

Zy waren, zoo vertelden zij, naar de Congorivier gegaan,

om aldaar tegen £ 1. 5 sh. per maand te arbeiden, maar de

Congoambtenaren hadden hen zoo bedrogen dat zij, hoewel

zij daar een jaar hadden gearbeid, maar weinig over-
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hielden. Schynbaar ook was men nog niet klaar met

hen te bedriegen, daar één hunner ons een valsch pond

wees dat hij aan boord voor 20 shillings had gekregen.

En toen wij bij Delagoa-Baai aankwamen, moest elkeen

wéér een halve kroon betalen om aan wal te komen.

Aan Mr. Wilder zeiden zij dat zij zeer begeerig waren

zendelingen te hebben, om hen zoo te leeren dat zij door

de blanken niet weer bedrogen zouden worden. Deze

275 waren in het voorgedeelte van het stoombootje gelijk

schapen in een schuur gepakt, en als de wind van voren

was dan kunt ge u den reuk wel eens verbeelden.

Toen ik er eerst voorbijreisde was Lorengo Marqués

(het dorpje aan Delagoa-Baai) maar zeer klein en ver-

waarloosd. Een van de passagiers, vernemende dat de

Portugeezen reeds 200 jaren hier zpn geweest, riep ver-

baasd: „Hoe is het mogelijk; en zij hebben nog geen

200 treden rondom hunne huizen schoon gemaakt!” De
huizen zijn klein en zien er ellendig uit. Men ziet er

een Roomsche Kerk en een school met zoowat 30 kinderen,

en voorts het hospitaal — het grootste gebouw in de

plaats — dat altijd gevuld scheen. Men vertelde dat

gekleurde soldaten de ziekenbezorgers zijn. Arme kranken

!

In lateren tijd, bijname sedert de voltooiing van den

spoorweg naar Pretoria, heeft Lorengo veel vooruitgang

gemaakt. Het zendingwerk aldaar wordt door de Prote-

stantsche Kerk van Zwitserland gedreven. Er bestaat

ook een fort, dat echter kort vóór onze aankomst door

een tien of twaalftal kwajongens uit Barberton ingenomen

werd, terwijl het Portugeesche garnizoen op de vlucht

werd gejaagd.

Hoewel de Zondag dien wij aan boord doorbrachten

een stille dag was, werd er geene godsdienstoefening

gehouden, behalve dat een Episcopaalsche zendeling in

den avond uit het Engelsche gebedenboek „prayers” las.
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De Amerikaansche zendelingen en ik brachten echter een

verkwikkenden tyd in het gezamenlijk gebed door. De

belofte „Mijn God zal naar Zijnen rijkdom vervullen al

uwe nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus”, was

mij op dien dag tot groote versterking.

De wijze waarop wij hier van de schuit aan wal gingen,

was mij eene nieuwigheid. Nadat de schuit zoo nabij

mogelijk aan het strand was gebracht, kwamen ettelijken

van het volk om de reizigers aan wal te dragen. Men
zat met een been over eiken schouder en de voeten onder

des dragers armen, en was verplicht aan zpn hoofd, dat

niet altoos heel rein was, vast te houden. Een dame

werd, evenals een hahij^ in de armen gedragen.

Van Delagoa-Baai ging de zeereis naar Inhambane,

alwaar ik een Amerikaanschen zendeling, Eerw. Richards,

ontmoette. Hij deed aldaar een moeilijk werk aan de

aan drank en onzedelijkheid verslaafde Portugeezen, en

is later naar Gazaland als zendeling gegaan.

Op den volgenden dag bereikten wij een ander Portu-

geeschen port Chiloane genaamd, die niet ver van het

tegenwoordige Beira is gelegen. Een eenzaam huis dat

wij op het land konden zien, werd bewoond, zoo verhaalde

men ons, door een Portugeeschen politieken gevangene

van hoogen stand, die uit zijn land was verbannen. Te

Chiloane verlieten ons de heeren Wilder en Bates om
naar Umzila’s land te gaan. Later vernam ik dat zij bij

hunne aankomst vonden dat Umzila gestorven was, en

dat Gungunyane, zijn zoon en opvolger, ongewillig was

om hen als zendelingen in zijn land toe te laten. Later

echter werd verlof gegeven, en zij hebben nu een bloeiende

zending in wat thans Gazaland genoemd wordt. — Na
hun vertrek gevoelde ik my eenzamer dan ooit.

Op den IS**®" Juni bereikten wij Quilimane, ten noorden

van den mond van de Zambesi, en hier kwam myne
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zeereis ten einde. Quilimane is een zeer oud Portugeescli

dorp op de Kwakwarivier gelegen. Men zeilt dit riviertje

voor omtrent 15 mijlen op, en bereikt dan het dorp, wat

laag en ongezond, doch niet geheel onaardig onder klapper-

en mangoboomen gelegen is. Te Quilimane vond ik

enkel een Engelschman — den heer Ross, Britsch

Yice-Consul — met zijne vrouw, eenige Hollanders en

Duitschers, en een aantal Portugeezen, die meestal zoo

donker van kleur waren dat men hen voor bastaarden

moest aanzien.

De Portugeesche Gouverneur had, toen ik er aankwam,

zoo even een proclamatie uitgevaardigd, inhoudende dat

niemand, behalve de Portugeezen, een geweer naar de

binnenlanden mocht medenemen. Verbeeldt u eens, als

men die woeste wereld zonder geweer moest iimaan

!

De Britsche Vice-Consul schreef mij een lange petitie

in Portugeesch uit^ den gouverneur ootmoediglijk smeekende

zoo welwillend te zijn mij toe te laten een geweer mede

te nemen. Het was eerst zeer twijfelachtig of hij de

gewenschte toestemming zou verleenen, doch uiteindelijk

verkregen wij die. Met andere reizigers viel het minder

gelukkig uit. Gevolgelijk trachtten zij om op verschillende

manieren geweren in te smokkelen. Ik weet van een

die door het Custom-huis is gekomen met den loop van

zijn geweer in zijn broekpijp ! De reden waarom de

Portugeezen vuurwapenen uit het land weren is, omdat

zij vreezen dat vreemdelingen tegen hunne regeering zullen

opstaan en hen uit het land verdrijven. — Te Quilimane

werd van mij een kistje medicijnen ten waarde van boven

de £ 10 gestolen.

Te Quilimane hadden wij onze eerste ondervinding van

Portugeesche gewoonten. Om zes uur des morgens bracht

een jongen een kopje thee en eenige kleine beschuitjes

in mijne kamer. Ik stond op en ging naar buiten —
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er was niemand zichtbaar; ik zat een tijdlang te lezen,

het werd acht uur — nog geen teeken van de huisge-

nooten. Eindelijk kwam echter de huisvader in zyn

nachtgewaad uit, en begon timmerwerk te doen. Ik begon

intusschen hongerig te worden. Hij zaagde en schaafde

voort omtrent een uur, en ging toen weder naar de

slaapkamer. Tegen half tien was ik bijna uitgehongerd,

en begon reeds aan een hongergordel om mijn lijf te

denken. Kort daarop begon evenwel een der jongens

op zijn gemak tafel te dekken, en eerst na tien uur

hadden wij breakfast. Te twee uur werd thee bediend,

en in den avond dineerden wij op visch, hoendervleesch,

rijst en misschien een weinig groente.

Aan boord de „Courland” had ik kennis gemaakt met

zekeren heer A., een Amerikaanschen prospecteur en jager,

die ook op reis naar Nyasa was. Hij kwam mij voor een

fatsoenlijk man te zijn, en wij besloten samen te reizen.

Hij trof het in het Custom-huis minder gelukkig dan ik,

en moest op zijn tabak negen shillings per pond be-

lasting betalen.

Hier te Quilimane wordt er, wat godsdienst betreft,

niets voor de arme heidenen gedaan. Onder de inboor-

lingen heerschen dronkenschap en onzedelijkheid op ont-

zettend groote schaal, — en wat kan men anders

verwachten wanneer hun door hunne heeren zulk een

voorbeeld wordt gegeven? Bijna alle de Portugeezen

houden er een aantal meiden als vrouwen of bijwijven

op na. T Is eene zeldzaamheid hier een Portugeesche

vrouw aan te treffen.

Er staat hier, wel is waar, eene Roomsche Kerk, doch

zoover ik kon oordeelen, bestond de gansche aanbidding

in het kussen van den toon van een beeld der Maagd

Maria. Toen ik op den Zondag in de Kerk stond zag

ik verscheidene personen dit doen. Er kwam onder
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anderen een vader binnen met een kindje in de armen;

hij ging naar het beeld, kuste zelf den voet er van,

en liet toen zijn dochtertje het ook doen, 'waarop zij de

Kerk verlieten.

Wee u, Portugal! 'want gij verwerpt het Evangelie

zelf, en belet ook anderen het Woord aan uwe heidensche

onderdanen te brengen !



HOOFDSTUK VI.

Gesukkel in eene schuit.

Wy hadden gehoopt op den Juni Quilimane te

kunnen verlaten, doch er was oponthoud, eerst met de

Custom-huis beambten, en daarna met het verkregen

van verlof om mijn geweer mede te nemen. Toen dit

alles voorbij was, waren de bootslieden die ons moesten

nemen op zoek. Wp konden dien dag dus niet vertrekken,

en moesten anderen zoeken. Den volgenden morgen waren

wy vroeg op — zes uur is hier vroeg, want tien uur is

eerst breakfast tijd — om alles in orde te krijgen, zoodat

wij te 9 uur konden heengaan. Zooveel voorziening moest

echter nog gemaakt worden, dat wy eerst te 10 uur onze

bagage verzonden. Toen echter waren sommigen van de

roeiers weer weg. Nadat deze gevonden waren, was de

tolk die ook als knecht en kok moest dienen, weer op

zoek. „Waar is hij ?” „O, hij is weg om tabak en een

tonteldoos te gaan koopen.” Drie inboorlingen werden

afgezonden om hem te zoeken, doch na een half uur

kwam hij heel tijds genoeg aankuieren. Tegen den

middag konden wij heengaan.

Myn reisgenoot — een jonge Amerikaansche jager —
en ik hebben een schuit voor ons zelven. Achterop is

een soort van groote kist, 5 bij 7^2 voet, die tot kajuit

dient. De bemanning bestaat uit een kapitein die door

de anderen Pedro genoemd wordt, alles regelt, en de
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schuit stuurt. Behalve dezen zyn er acht roeiers, niet

echter met de gewone roeispaan, maar met een soort van

roeispaan, die gelijkt op een overgroote boterspaan met

een steel van drie voet. Dezen steken zij recht af in

het water, en scheppen als het ware achteruit om alzoo

de boot voort te krpgen. De Kwakwa is hier omtrent

800 treden breed.

Nadat wp zoowat drie uur voortgeroeid hadden, hield

men stil. Wij vonden dit wat kort om weer stil te

houden, maar er was niets aan te doen: het werd ons gezegd

dat dit de orthodoxe rustplaats was. Voor breakfast

hadden wij een gebraden hoender en wat koude rijst. De

hoender was omtrent zoo groot als een uitgegroeide

patrijs. Toen wij stil hielden, deden wij onderzoek naar

de hoeveelheid padkost die de agent ons voor vijf dagen

gegeven had. Wp vonden acht hoenders, tien kleine

brooden, omtrent zoo groot als een groote lemoen,

wat thee, jam, rijst en een half pond boter, ook wat

lenioenen en vier klappers. Bij onze rustplaats kochten

wp wat eieren, lemoenen tegen tien voor een penny en

een groote tros pisang voor vijftien pence.

Na gegeten te hebben ging ik aan wal. De boomen

waren mij meestal onbekend. Onder dezelve groeit zeer

dicht een harde soort van gras, waarin zwermen van

muskieten logies vinden. De Portugeesche onderdanen

doen weinig aan den landbouw. Zij schijnen overvloed

van vruchten, hoenders en ook van visch uit de rivieren

te hebben. In mijne wandeling zag ik omtrent 30 stuks

vee, meestal koeien. Ik vroeg den wachter om een weinig

melk, en na heel wat moeite bracht hij mij omtrent een

lepelvol in een klapperdop met een room van vuilnis er

op. Hij zeide dat dit alles was wat hij krijgen kon
;
ten

minste veronderstel ik dat hij dit zeide, want ik verstond

geen woord. Ik dacht ik zou zelf probeeren, nam een
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kopje en ging naar de koeien. Deze hadden zeker nog

nooit een wit mensch gezien, want zy stonden in een

kring rondom mij, alsof ik de grootste rariteit op aarde

was. Ik kon echter geen hunner bijkomen, en moest

dus zonder melk tevreden wezen
;
dat minder aangenaam

was, daar het blik condensed melk galsterig was geworden.

Hier moesten wij op den vloed wachten. Dit moet ik

eenigszins uitleggen. Gredurende zes uren vloeit het

getij de rivier op, en dan weer zes uren af, zoodat er in

24 uur vier veranderingen zijn. De rivier is dus waterpas

met de zee. Vloeit het getij op, dan roeien wij voort,

vloeit het af, dan liggen wij stil, en wachten weer 6

uren. Eigenlijk gezegd, willen onze roeiers niet meer

dan 3 uur werken, en dus liggen wij 9 uur stil. Na
zonsondergang gingen wij aan boord, en moesten onze

eigen bedden in orde brengen. Hier kwam het matrasje

dat ik mij te GraafF-Reinet liet maken, zeer goed te pas,

terwijl mijn maat zich moest behelpen met de jassen en

Krappers die wij konden vergaderen.

Wanneer onze matrozen des nachts roeien, dan is hun

zingen nog al eigenaardig. Een hunner zingt een solo

van eenige woorden, waarna de anderen in chorus zingen.

Dan komt weer een solo van eenige woorden, enz. enz.,

totdat zij moede zijn. Nadat hun lied uit was, vroegen

wij aan den tolk wat zij gezongen hadden, waarop hij

antwoordde dat het van iemand was die naar Tete,

langs de Zambesi opgegaan was, daar getrouwd was, en

toen naar Quilimane was teruggekeerd, waar zijn vrouw

zijn haar afsneed. Dit was al. Een ander boot-lied

bestond uit de woorden „Goramari chisamulu changa.”

Ik vond later dat „goramari” eene verbastering is voor

Donna Maria, d. i. Maagd Maria. Waarschijnlijk is het

een gedeelte van een oud Roomsch lied beginnende

:

„Ma.agd Maria mijn sieraad.”
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Deze bootslieden eten niets dan ryst, behalve waar zij

nu en dan een visch in handen krijgen kunnen. Wat

hunne kleeding betreft, Prof. Drummond beschrijft die

van zijne roeiers aldus : „Een zakdoek, een weinig klap-

perolie, en een paar muskieten.”

22 Juni. Het eerste dat ik dezen morgen ontdekte

toen ik ontwaakte, was dat ik vol bulten was. Men had

de schuit in den nacht geankerd nabij een wal, dicht met

gras begroeid, waar de muskieten zoo erg waren, dat

ik mijn muskietennet moest gebruiken. Voor breakfast

wilden wij een van de magere hoenders braden, maar

de modder langs de wallen was kniediep, en als wij ons

hadden laten doordragen zou de drager gevaar hebben

geloopen om in den modder te blijven steken, zoodat

wij den hoender tot den middag moesten uitstellen.

Nu zaten wij te wachten voor het opkomen van het

getij, dat scheen nimmer te zullen komen, en ééne keer

te willen overslaan. Het werd elf, twaalf, één uur, en

wij schenen hoop te moeten opgeven. Ten laatste toch

zoowat na twee uur, gaven onze matrozen een geroep,

en wij zagen dat de schuit omzwaaide. De reden waarom

dit zoo laat gebeurde was, dat wij ver van de zee waren,

en dat dus de vloed zooveel langer tijd moest nemen

om op te komen. De rivier was hier zoowat 200 yards

breed.

Tegen den avond gingen wij boven op ons dekhutje

zitten, in de hoop om voor ons en ons volk enkele van

de voorbyvliegende vogels te schieten. De avond was

heerlijk koel. Wij ankerden nabij een dorpje of kraal,

waarvan de hutten op palen 5 voet van den grond ge-

bouwd waren. De muskieten waren zoo erg dat wij in

den rook van het vuur moesten staan om van ze bevrijd

te worden.

Daar wij hongerig waren, bestelden wij dinner^ dat
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uit een magere hoender zonder rijst, hard gekookte

eieren, limoenen en pisangs bestond. Tot nog toe hadden

wij dus volop. Des nachts hadden wij in den droom

zoovele gezichten, dat wij besloten om niet weer des

avonds ten 9 ure te dineeren.

23 Juni. Ten half zeven ure vertrokken wij weder.

Na breakfast^ bestaande uit drie eieren^ gingen wij, daar

het zeer koel was, op het dekhuisje zitten, en schoten

twee reigers en een soort jakhalsvogel voor onze roeiers.

Voor ons zeiven lukte het ons twee fazanten en een wilde

eend te schieten. De fazanten, die wij van de schuit af

op den wal schoten, waren werkelijk grooter dan de

hoenders die wij hadden medegebracht. De inboorlingen

genoten zeer wat wij voor hen hadden geschoten.

Gedurende den dag passeerden wij groote patatalanden.

De bladeren zijn in den vorm van een guava blad. Wij

konden echter geene krijgen, daar de vruchten nog te

jong waren. Men ziet hier ook pompoenen en pisangs.

De inboorlingen leven grootendeels van visch, die zij

in de rivier in fuiken van riet en netten van gras vangen.

De vischjes zijn zeer klein. Toen wij ze voor gebruik

wilden koopen, zeide de tolk die tegelijk kok is
:
„No

good for white man.” Op de rivier ontmoetten wy tallen

van canoes, die uit den uitgehold^n stam van een boom

vervaardigd worden. Sommigen dezer zijn wel dertig

voet lang, en twee voet breed. Met de roeispanen, hier-

boven beschreven, voortgeduwd, komen zij tamelijk snel

vooruit.

Eigenaardig is de voorziening die de inboorlingen maken

voor het slapen. Iedereen heeft een zak van gras, die er

uitziet zooals onze suikerzakjes. Deze is van onder en boven

toe, en open aan de zijde waar zij inkruipen, en zich

dan zoo dekken tegen de bloeddorstige muskieten en den

overvloedigen dauw. Zulk een zak is al bagage die een
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bediende draagt, terwijl één rijstpot voor de bemanning

van een schuit voldoet. De gekookte rijstpap wordt

maar zoo met de handen gegeten. Te elf uur hielden

wij weer stil. Ons middageten bestond uit de twee ge-

schotene fazanten, waarbij wij eieren, voor een penny

gekocht, voegden.

De rivier is overdekt met duizenden waterplanten, die

er precies als jonge saladeplantjes uitzien. Deze drpven

met ebbe en vloed op en neer. De wallen zijn bedekt

tot in het water met een soort matjesgoed en fluitjesriet.

Klapperpalmen hebben wij heden niet gezien.

Tegen half zes troffen onze roeiers eenige bekenden

aan, en haalden dadelijk de schuit naar den wal. Wij

protesteerden, daar het helder maanlicht was, en nog te

vroeg om te kampeeren, doch kregen ten antwoord dat

zij niet des nachts werkten. Daar de heer Ross ze

vooruit had betaald, zooals altyd hier gebeurt, was er

geen verhaal op, en zy beschouwden ons als hunne

passagiers.

Niets te doen hebbende, namen wij eene wandeling

naar eenige hutten die van buiten zeer schoon en net

waren. Ter bescherming tegen de mieren, worden de

hutten op palen omtrent vier voet hoog gebouwd. Toen wij

naderden begonnen de bewoners de handen te klappen —
de wijze waarop zij hier blanken groeten. Wij vroegen

om „batata”, doch kregen die niet. Zij boden ons echter

hoenders aan, die zij hier zeer verstandig „kuku” noemen,

tegen 21/2 d. per stuk. Aan den eenen kant van de

kraal zag men een vloer met kaffer koorn daarop, terwijl

er rondom tuinen waren met jonge patatas en overvloed

van pisangs. Toen wij naar de schuit terug keerden

bracht een van die lieden ons op een houten bord drie

casava wortels als geschenk. Zij zien er uit als lange

gladde witwortels, en heeten hier „farinya”. Hiervoor
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gaven wi] hem een handvol Huntley & Palmer’s be-

schuitjes waarvoor hy zeer dankbaar was en de handen

lustig klapte. Daar onze kok beweerde dat die casava

wortels voor den witten man goed zijn lieten wij ze gaar

maken. Dit deed hij door ze onder de asch te braden.

Zij zijn goed eetbaar, en gelijken veel op gebraden aard-

appelen, doch zijn wat harder en droger.

Het land is hier en langs de Zambesi dicht bevolkt,

maar de geestelijke en zedelijke toestanden van het volk

zijn zeer treurig. Door den verdervenden invloed van

Portugeesche, Indische en andere handelaars, zijn zij

verreweg meer onzedelijk en meer aan dronkenschap

overgegeven dan de bevolking langs het Nyasameer.

Iemand, die lang in dit gedeelte van het land geweest

is, vertelde mij later dat in deze Zambesi-streken de

inboorlingen niet gelooven willen dat er Europeanen zijn

die een zedelijk leven leiden. Treurig inderdaad dat de

beschaafden aan de heidenen onzedelijkheid moeten leeren

!

Ten noorden van de Shiré watervallen en op het

Nyasameer is het heel anders gesteld, en wanneer een

Europeaan zich vergrijpt, is het spoedig overal bekend,

en wordt er langs de kampvuren ’s avonds over gesproken.

In Midden-Afrika is het voorwaar de treurige waarheid

dat heidenen die niet onder den invloed van den blanken

man staan, zich minder aan dronkenschap, onzedelijkheid

en oneerlijkheid schuldig maken, dan zij die in aanraking

met de zoogenoemde beschaving zijn gekomen. Ook
hier in ons land hooren wij menschen meermalen zeggen

dat zij liever een rauwen Kaffer als bediende willen

hebben, dan een half geleerde. Het is omdat de half

geleerden eene soort van beschaving hebben opgedaan

waardoor zij eer slechter dan beter zijn geworden. Wat
de heiden noodig heeft is het Evangelie. In stede van

te zoeken hem te beschaven moeten wij trachten hem
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tot bekeering te leiden. Hy heeft geen nieuwe kleederen

noodig, maar wel een nieuw hart. Hetzelfde Evangelie

dat ons heeft verbeterd, zal ook den heiden veranderen,

wanneer wij het slechts tot hem brengen. Het Evangelie

zal hem nuchter, zedelyk en eerlijk maken. Het Evangelie

zal hem leeren beleefd, vriendelyk en nederig te wezen.

Het is ook mijne overtuiging dat wy, Afrikaners, het

Evangelie den heidenen beter kunnen brengen, dan zen-

delingen uit Europa. Omdat wy het echter verwaarloosd

hebben, is de taak aan anderen toevertrouwd geworden.

Doch het is voor ons nog niet geheel en al te laat om
de zaak aan te vatten. Laten wy ons haasten om spoedig

van de bestaande gelegenheid gebruik te maken.



HOOFDSTUK VIL

Zondag op de Ewakwa.

De volgende dag was Zondag. Daar wij echter geheel

onder de macht van ons volk stónden, reisden wij even

voort, en moesten den Zondag in de binnenkamer van

ons hart vieren. Maar welk een Zondag! Daar de boot

zwaar geladen was, raakte zij gedurig in het zand vast,

zynde de Kwakwa hier niet meer dan drie tot vier voet

diep. Roeien kon men hier niet Men gebruikte lange

palen, waarmede men in het zand drukte en de schuit

alzoo voortduwde, en als wy eens vastraakten dan moesten

de roeiers uitspringen en de schuit voortslepen.

Tusschen tien en elf uur zagen wij twee schuiten de

rivier snel afkomen. Er waren Europeanen in. Welk
eene vreugde voor ons ! Toen zij in onze nabijheid kwamen,

riepen wij ze toe. Zij hielden stil, en wij bevonden dat

in de eene schuit waren Dr. Henry van de Vrye Schotsche

Zending, en de heer Duncan, een ambachtsman van de

Blantyre Zending. In de tweede schuit waren de heer

Fred Moir met vrouw en kindje op weg naar Schotland.

Deze heer staat, te zamen met zijn broeder John, aan

het hoofd van de „African Lakes Company” in Nyasaland.

In een gevecht met de Arabieren, eenige jaren geleden,

is hij zwaar gewond geworden, zijnde zijn rechterarm

door een kogel boven den elleboog gebroken. Toen
deze vrienden vernamen wie ik was, lieten zij hunne

4



50

schuiten dadelijk aan wal brengen, en wij mochten dus

bijna twee uren lang elkanders gezelschap genieten. De
ontmoeting was mij veel waard, daar ik door hen werd

ingelicht aangaande den waren toestand van zaken op

het meer.

Dr. Henry is de man geweest, die eenige jaren vroeger

naar het groote rijk van den Angoni hoofdman Chikusi

ging, om aldaar zendingwerk aan te vangen. Hij drong

echter niet door naar het middenpunt van Chikusi 's rijk,

maar bouwde zijne statie, Livlezi genaamd, op een uith oek

van dat rijk, omtrent 40 mijlen van het zuideinde van

het Nyasameer. Toen ik hem hier op de Kwakwa
aantrof, was hij op weg naar Quilimane, om daar zyne

vrouw, die juist van Schotland was gekomen, af te halen.

Misschien komt een kort woord omtrent Dr. Henry

hier te pas. Hij was een man van groote begaafdheid,

vooral wat de taalstudie betreft, en in zijne bibliotheek

zag men boeken in verschillende Aziatische talen, welke

hij uit liefhebberij bestudeerde. Hij is ook de Chinyanja-

taal spoedig machtig geworden, en heeft het boek Genesis

in die taal overgezet, en ook een grammatica van Chinyanja

uitgegeven die ons van blijvende waarde is

Hij was echter een man die zich zoozeer in zijne boeken

en in zijne studie verdiepte, dat hij zichzelven verwaar-

loosde. Nadat zijne vrouw eenige jaren later te Livlezi

is overleden, had hij niemand om voor hem te zorgen,

en spoedig was ook hij in zijn graf, en dat juist toen

zpne grondige kennis van de taal goede vruchten begon

af te werpen.

Zijn huis te Livlezi was van bamboes en gras gemaakt

en met gras gedekt, doch het dak was zoo plat, dat veel

van het regenwater in het huis liep. Er waren geen

behoorlijke deuren of vensters
;
een gat in den muur met

het deksel van een negotiekist er vóór, diende als venster.
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Toen ik er eenige maanden na den dood van Mr. Henry

aankwam, vond ik zijne boeken op een hoop in het

midden van den vloer liggen, terwijl zijne medicijnbottels,

velen zonder opschrift, allen in de grootste wanorde, op

den grond stonden. Hij was een zeer geleerd man, doch

uiterst onpraktisch.

Dr. Henry meende dat er voor ons, ten westen van

zijne statie, een heerlijk arbeidsveld te vinden is. Zooals

later zal blijken gebeurde het dat wij zijne eigene statie,

Livlezi, overnamen, en ook het arbeidsveld ten westen

daarvan, voor zoover dat niet Portugeesch gebied uit-

maakt. Hij keurde ook ons plan om niet dadelijk eene

statie te stichten van harte goed, en meende dat ik niet

beter doen kon dan, te Bandawe beginnende, de ver-

schillende staties van de Vrije Kerk te bezoeken. Hij

vertelde mij dat de Chinyanja-taal algemeen in die streken

gesproken wordt, en dat alleen de kapiteins de Zulu-,

of liever de CmNGONi-taal spreken.

Van deze reizigers vernamen wij ook dat wij tamelijk

zeker konden zijn van de stoomboot, die ons langs de

Shire-rivier moest voeren, nog te Vicenti aan de Zambezi

te vinden. Daar de heer Moir door het volk als een

„groot kapitein” erkend wordt, gaf hij op ons verzoek

aan onze manschappen in hunne eigene taal een geweldige

„schrobbeering” om hunne luiheid. De vrucht hiervan was

ook al aanstonds te zien, daar onze roeiers wat harder

aan ’t werk gingen, en volhielden tot acht uur dien avond.

Heden ochtend was mijn reisgezel bezig zich voor de

jacht klaar te maken. Ik zeide tegen hem dat ik, daar

het Zondag was, er geen deel aan zou nemen, en bemerkte

dat hij ook daarop zijn geweer opzijde zette. Hoe ge-

makkelijk kunnen wij soms, door ons voorbeeld, een ander

van het verkeerde terughouden! — Hij vertelde mij dat

hij op weg was om aan het meer naar goud te zoeken.



Terwille van het zendingwerk hoop ik dat hy er niets

zal vinden

!

Ik las heden de brieven aan de Thessalonicensen door.

Vooral trof my 1 Thess. 5 : 16— 18: de wil van God
over ons is : Blydschap, Gebed, Dankzegging. Tegely-

kertijd had ik gelezen het hoofdstuk „Heiligheid en

Blijdschap” in het boekske „Heilig in Jezus”. In het

leven van Madame Guyon vindt men deze drie heerlijk

vereenigd. En welk eene leerzame levensbeschrijving

!

Helaas dat onze blydschap in den Heer zooveel gelijkt

op de rivieren in de Kaapkolonie, die vandaag overloopen,

en overmorgen weer ledig zijn. De Héér geve ons een

altijd vloeiende stroom van die onuitsprekelyke en heerlijke

blijdschap die de vrucht is van liefde en geloof, 1 Petr.

1 : 8 :

„Denwelken gy niet gezien hebt, en liefhebt;

In denwelken gij geloovende, u verheugt.”

Maandag, 25 Juni 1888. Vroeg op. Voor een groot

gedeelte van den dag in het zand vast. Niet meer dan

20 mijlen gevorderd. Het wordt warm — in ons dekhuis

90 graden. De inboorlingen zitten echter rondom het

vuur, alsof het eenigszins koud is, natuurlijk zonder hoed

en zonder eenige kleeding aan ’t lijf. Ach ! hoe hebben

zy ons geduld op de proef gesteld ! De oude Pedro

schijnt voor de zandbanken een voorliefde te hebben.

Hij zoekt ze op, en als de schuit eens vastzit, dan stoot

de ééne helft onzer bemanning in de ééne richting, en

de andere helft in de tegenovergestelde ! Of anders, wan-

neer twee of drie sukkelen om de schuit los te krijgen,

rooken de overigen om de beurt een cigarette, die zij

van pisangbladeren maken en met tabak stoppen.

De Kwakwa is hier slechts gemiddeld vyftien treden

breed, behalve waar men hier en daar groote vleien heeft

die een wijdte van ongeveer duizend treden hebben.
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Daar wij hier geen ander brandstof konden bekome’

dan riet en gras, moesten wij ons tevreden houden met

het koken van een weinig thee- en koffiewater.

Toen wij gisterenavond aan wal waren, en een groot

vuur hadden aangestoken, werden de bootslieden schielijk

levendig en luidruchtig, en in een oogenblik was alles

gereed om naar den anderen wal over te steken. Wij

vroegen aan den kok wat dan mankeerde, en kregen ten

antwoord: „Skellum knijp hen.” „Welke skellum?”

Hij maakte duidelijk dat de mieren zoo erg waren, dat

zij de plaats moesten verlaten.

Deze soort van mieren wordt de „Soldaat mieren” ge-

noemd, omdat zij altpd in groote regimenten marcheeren,

en met de grootste vrijpostigheid iemand aanvallen. Zij

zijn roodachtig van kleur, met groote koppen en sterke

knijpers. Zij leven meestal op aas. en zullen in een

verbazend korten tijd een dood lichaam in een geraamte

veranderen.

Terwijl wp heden zeer langzaam voortvoeren, hoorde

ik een geluid als van een vogeltje in den nood, en

rondziende bespeurde ik dat een slang juist op het punt

stond om het vogeltje te vangen. Ik schoot de slang

door het hoofd, maar raakte ook ongelukkig het vogeltje,

dat geleek op een Kaapsche kanarie, groenachtig gekleurd,

met gele borst.

Langs de rivier ziet men tamelijk vele vogels, vooral

reigers, en een soort van ibis — deze laatste bijna zoo

groot als een kraanvogel. Zij zijn verschillend gekleurd

en worden allen door de inboorlingen gegeten, behalve

degenen die wit zijn. Doch waarom deze voor niet eet-

baar worden beschouwd, kon ik niet ontdekken. Veel-

kleurige vischvangers heeft men in overvloed. Ik zag

vijf of zes verschillende soorten. Ook zag ik een fraai

groen vogeltje, dat in groote troepen vliegt, en het nest



54

in rivierwallen maakt, zooals de spreeuwen bij ons.

De watervogels, die wij eerst als een soort van wilde

eenden beschouwden, bevonden wij later duikers te zijn.

Ofschoon de voeten webben hebben, zitten zij op de

takken der booinen. De bek is eenigszins smal, en de

lange staart breeder aan het einde dan waar die uit het

lichaam komt. Ook hier treft het dat de vogels, schoon

de vederen prachtig zijn, bijna geen geluid maken. Onze

avondmuzikanten zijn de menigten kikvorschen die zich

in de rivieren ophouden. Toen wij heden avond nabij

een van de vleien sliepen, hoorden wij een zeekoe niet

ver van ons. Men kon het dier duidelijk in den modder

hooren plassen.

Dinsdag, 26 Juni. Dauw buitengewoon overvloedig.

Men kon denken dat het geregend heeft. Hij die, voordat

de zon hoog is, door het lange gras gaan wil, wordt

door en door nat. Daar het de verjaardag is van mijn

reisgenoot, gingen wij aan wal om wat te koopen, en

kochten in een winkeltje van een Arabier niet meer dan

een bottel lekkers en een bottel pickles. Dit was nagenoeg

al wat verkrijs:baar was. De middagmaaltijd bestond uit

wilde eendjes, die wij geschoten hadden, en pickles. Als

dessert hadden wy voor dien verjaardag, comfijt, limoenen

en pisangs.

Langs de wallen van de rivier ziet men hooge palm-

boomen, die zeer op klappernootpalnien gelijken, maar

een vrucht dragen die heel wat kleiner is, en slechts

door inboorlingen wordt gegeten. Tegen den avond werd

onze rivier al vlakker en vlakker. Gelukkig kwamen andere

inboorlingen onze bemanning helpen. De schuit moest

letterlijk over het zand gesleept worden en daarna door

het watergras, zijnde de rivier geen voet diep. Als men

toch maar gelijk wilden trekken zou alles beter gaan, maar

dit kunnen zij niet doen. Als één gedeelte de schuit
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stoot dan maakt een ander gedeelte nog maar de handen

nat, anderen weer maken ruzie^ terwyl anderen naar de

beste plek zoeken om aan de schuit te vatten.

Des avonds, ten zeven ure, bereikten wp Mopea, waar

wij de schuit verlaten. Van hier is het drie mijl te voet

naar Vicenti, aan de Zambezi, waar wij de stoomboot

krijgen. Hier vindt men een kleine Portugeesche volk-

planting en een „store'\ Daar het te laat was om over

•te stappen, zonden wij een boodschap aan den heer Kyd,

van de „African Lakes Company”, om ons goed te laten

halen. Toen ik ging slapen kon ik mij nog eens ver-

blijden over het muskietennet dat ik te Graaff-Reinet

heb laten maken, want zwermen van die kleine vijanden

gonsden rondom ons.

Woensdag, 27 Juni. Na een uur wandelens vroeg in

den morgen bereikten wij Vicenti. Die afstand is eigenlijk

de scheiding tusschen de Kwakwa en Zambezi. Eerst-

genoemde is noch tak noch mond van de Zambezi, maar

een onafhankelijke rivier die in dezelfde richting loopt.

Na breakfast werden onze goederen overgebracht in

een soort van wagen, door inboorlingen getrokken. De
geheele statie bestaat uit drie huizen, zijnde twee daarvan

„stores” en het derde een woonhuis. De huizen zijn

tamelijk luchtig, daar de zon dwars door de muren schijnt.

Men eet in de open lucht, en wij spelen „wegkruipertje”

met de tafel naardat zon en wind zulks noodzakelijk

maken. In den namiddag gingen wij langs de rivier,

zagen een zeekoe, vele krokodillen en een paar groote

Zambezi wilde ganzen. Geen kans om iets te schieten.

De Krokodillen zijn hier zeer gevaarlijk. Kort voor

onze aankomst te Vicenti, werd er een meisje door een

krokodil weggesleept en in het water verscheurd. Het

volgend verhaal geeft u er een denkbeeld van hoe het

soms langs de rivieren toegaat.
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Baron von Elz, Gouverneur van Duitsch Oost-Afrika,

een man die onze liefde en achting in hooge mate weg-

droeg, was in 1894 onze medereiziger van Blantyre naar

Chinde. Het is mij leed te moeten vermelden dat hij

een jaar later langs het Nyasameer aan de koorts is

bezweken. Deze verhaalde ons van eene ondervinding

welke hem op de Shire-rivier was te beurt gevallen.

Hij zat eens in een huis op den rivierwal te eten,

toen hij opeens een verschrikkelijk geschreeuw hoorde.-

Hij liep dadelijk zonder iets in zijne hand naar buiten,

en zag daar een inboorling in het water, met zijn rech-

terarm in den bek van een grooten krokodil. De onge-

lukkige man stond te trekken en te rukken, doch tevergeefs,

en werd intusschen al dieper en dieper in het water

gesleept. De Baron liep toe, en greep het arme schepsel

bij den anderen arm, doch het dier was hun beiden te

sterk. Meteen liet de krokodil den arm los, en greep

den jongen aan zijn been. Daarop nam de Baron ook

zijn andere hand, doch vond dat de voorarm tot bijna

bij den elleboog door de sterke kaken van den krokodil

geheel vergruisd was. Hij trok nu met alle macht, maar

beiden de kafiPer en hij werden allengs dieper in het

water getrokken. Hij stond reeds kniediep in de rivier

toen het hem te binnen schoot dat een ander krokodil

ook hem mogelijk kon beetgrijpen. Hij was dus verplicht

den man los te laten, en moest het aanschouwen hoe

deze, onder de verschrikkelijkste noodkreten het water

werd ingesleept, totdat de krokodil met hem verdween.

De Baron verhaalde dat hij nog lang na de gebeurtenis

de angstgillen van den armen kaffer in zijne ooren hoorde

weerklinken, en dat hij voor meer dan eene week het onmo-

gelijk vond, eens rustig te kunnen slapen. Telkens schrikte

hij wakker, zich verbeeldende dat hij den man om hulp

hoorde roepen.
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De Zambezi.

En zoo zyn wij dan eindelijk op de machtige Zambezi-

rivier. Toen ik hare wateren voor ’t eerst zag kon ik

niet nalaten mijn ^helmet^"’ af te halen! Zij is omtrent

een mijl breed — mijn Amerikaansche reisgenoot denkt

zoo groot als de Mississippi. Het water is eenigszins

troebel en heeft een bitterachtigen smaak, die geheel

verdwijnt wanneer het gefiltreerd wordt. Maar hoe klein

lijkt een zeekoe op zulk een groote rivier! Ware zij veel

grooter dan zou zij nog niet buiten proportie schijnen.

De krokodillen zijn veel kleiner dan ik verwacht had

;

de grootsten slechts 18 voet lang en niet te vergeleken

met die van Amerika, ^alligators'' genaamd, die eene lengte

van 30 voet bereiken. Men tracht te vergeefs ze te

schieten indien zij niet hoog genoeg uit het water komen

om achter het blad te worden geraakt. Een kogel kaatst

van de schubben af alsof zij van yzer waren.

In eene wandeling met den heer Kyd, toonde hij ons

in de verte twee hooge palmboomen waar de vrouw van

wijlen Dr. Livingstone begraven ligt, en naast haar een

vrouw van een van de Blantyre zendelingen. Hoe gaarne

bezocht ik die graven, indien ik maar tijd had.

Hedenavond kan ik den Heer danken, wiens goedheid

mij veilig heeft gebracht tot aan het einde van het tweede

hoofddeel van mijne reis Zijnen naam zij de eer ! Hij

alleen weet door hoe vele gevaren Hij my heeft gered.

Mijne bede is dat het overige gedeelte van mijne reis

even voorspoedig moge zijn, en bovenal dat, zoowel in

de reis als in het zoeken naar een statie, en in al mijn

toekomstig werk. Hij mij door Zijnen raad moge leiden,

en dat alzoo Zyn gezegende naam moge verheerlijkt

worden, misschien op eene wijze die ik het minst ver-

wacht. Ik ben ter Zijner beschikking.
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De grootsche Zambezi.

Vicenti ligt op den noordelijken oever van de Zambezi.

Het veld is hier zeer kaal; — slechts enkele katoen-

boomen ziet men hier, en voor het overige hoog gras.

Wy wisten niet hoelang wij hier op het stoombootje

zouden moeten wachten. Hier gevoelden wij dat wij

waarlijk in woeste streken waren, toen wij den eersten

nacht na onze aankomst door een hyaena (strandjut) aan

slaap gezongen werden.

Mijn eerste Jacht.

Daar men in dit land moet zoeken naar iets om te

doen als gij niets te doen hebt, en toch aan den anderen

kant ook niet te veel ondernemen moet, besloten wij op

eene kleine jacht te gaan. Mr. Kyd vertelde ons dat er

op den zuidoever van de Zambezi overvloed van wild

is — zooals elanden, rietbokken, buffels en zelfs olifanten.

„Wel”, dachten wij, „laat de olifanten maar blijven, als

wij maar een eland of een buffel of zelfs een rietbok

kunnen krijgen.” Wij stelden ons voor dat, als wij eerst

de andere zijde der rivier hadden bereikt, wij bijna den

vetsten eland of buffel konden uitzoeken. Wij besloten

den volgenden dag te gaan zien.

Wij staken vroeg af in een canoe^ zoowat 30 voet lang

en 30 duim breed, uit een uitgeholden boomstam ver-
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vaardige!. Vier inboorlingen zouden ons over de rivier

voeren, met nog één om de boot te sturen, en een ander

om voorop te staan en toe te zien dat alles recht ging.

Bovendien hadden wij bij ons een kok om voor ons

breakfast van gekookte hoender te zorgen, en ook wel

voor ons een o[.?indL-karbonaadje te braden, daar het

aanhoudend hoendervleesch ons reeds begon te vervelen.

Aan de overzijde der rivier gekomen zijnde, stapten

wij met groote verwachting voort door gras dat wel acht

voet hoog was. In de stilte begonnen wij ons te ver-

wonderen hoe men het wild door al dat gras zien moest.

Na een half uur gaans, gedurende hetwelk wij niets hadden

gezien dan een paar kraaien, ontdekten wij dat het

schrikkelijk warm werd, en ons ijver begon eenigszins te

verslappen. Opeens kwamen wij op versche sporen uit

drie toonen bestaande en zoo groot als een soepbord.

Zij waren sporen van mvu of zeekoe. Wij grepen moed,

en stapten flink voorwaarts, het hooge gras met beide

handen ter zijde stootende. Spoedig bereikten wy een

rietvlei, en konden wij het snorken en blazen van een

aantal zeekoeien goed hooren. Zij waren wel niet meer

dan twintig treden van ons verwijderd, doch zoo dicht

was het riet dat wij niet één konden zien. Een weinig

later kwamen wij op een waterkuil af, en daar zag ik

een groote, levendige zeekoe, die echter oogenblikkelijk

verdween. Aan de beweging van het riet konden wij

zien in welke richting zij gegaan was.

Na vruchteloos langs de rietvlei op en neder te hebben

gewandeld, besloten wij ander wild te gaan zoeken. Ik

vroeg aan onzen gids waar wij waarschynlijk njati —
buffel — zouden vinden. Hij wees naar het zuiden, en

zeide dat zij zeer ver waren. Tot dit besluit kwamen
wij naar aanleiding van zijne gesticulaties. Gevraagd

zijnde waar de ntuka — eland — was, werd hij welspre-
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kend, wenkte nogmaals naar het zuiden en stak vier

vingers op; doch of dit vier uren of vier dagen moest

beteekenen, konden wy niet uitmaken. Van rietbokken

scheen hy niets te weten. Dit was voor ons niet zeer

belovend. Na alles in overweging te hebben genomen,

en vermoeid zijnde door de schroeiende hitte der zon,

vroegen wij onzen gids om ons maar langs den kortsten

weg naar de rivier terug te voeren.

Daar het reeds nabij den middag was, ontbrak het ons

aan honger niet, zoodat ons breakfast van gekookte hoender

en arbei-Jum ons welkom was. Een weinig later staken

wy de rivier weer over, hebbende onze ideeën van eland-

en buffel-jacht eene niet geringe verandering ondergaan.

De „James Stevenson” stoomboot.

29 Juni. Kort na den middag hoorden wij het gerucht

dat de stoomboot aan het komen was. En zoo was het

ook. Wij gingen naar de rivier, en spoedig was zij langs

den wal. Maar in welk een toestand troffen wij de drie

scheepslieden aan ! Mr. Morrison^ de ingenieur, die eene

nieuwe stoomboot op het Nyasameer moest opzetten^ had

het bestier in handen. Wy waren geen vreemdelingen,

daar ik hem een jaar tevoren in Glasgow ontmoet had.

Hy was juist herstellende van eene gevaarlijke ziekte ten

gevolge van een zonnesteek, en was nog heel zwak.

Ook waren er aan boord nog twee Europeanen, de heer

Chalmers, kapitein, en Jeffreys, ingenieur. Eerstgenoemde

was echter zoo zwak van de koorts dat hij zijne plichten

volstrekt niet verrichten kon. Toen de stoomboot arri-

veerde, vonden wij Mr. Jeffreys in zijn kajuit lijdende

aan een hevigen aanval van de koorts. Een paar uren

later was de koorts voorbij, en hij kon weer zijn werk

doen. Later in den namiddag verdween Mr. Kyd. Bij

onderzoek vonden wy hem in bed met een brandende
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koorts. Des avonds echter was hij weer aan tafel. Wij

hebben hier een klein hospitaal, want behalve boven-

genoemde gevallen lijdt Mr. Austin aan tandpijn, en ik

aan muskietsteekbulten.

30 Juni. Ten gevolge van oponthoud met het laden

en ontladen, zullen wp heden niet wegkomen. Morgen

ook niet, daar het Zondag is, en kapitein Chalmers en

Mr. Morrison beide warme Christenen zijn.

In den namiddag wandelde ik naar een groote kraal

of dorp, een uur en een half van Vicenti, Mararii ge-

heeten, om limoenen te koopen. Ik vond een dorp dat

van de Zambezi tot bij de Kwakwa strekte, en overvloedig

beplant met pisang-, lemoen- en mangoboomen. Het

waren overblijfsels, zooals zij ons vertellen, van eene

Jesuïtische zendingstatie, die daar 200 jaren geleden

bestond maar lang reeds tot niet gekomen was. En nu

zijn de duizenden van inwoners totaal heidensch, en voor

hunne zielen wordt gedaan — niets. Doch neen, zij zyn

onder den zielverdervenden invloed van Portugeezen en

andere diep gezonkene Europeanen. Er is een drankstokerij

kort bij onder Portugeesch bestier, waar de inboorlingen

naar hartelust bedwelmenden drank verkrijgen kunnen.

Hier bestelde ik eenige mandjes vol lemoenen om Maandag-

ochtend naar de stoomboot te worden gebracht. Zij

kwamen ook en wij kochten tegen omtrent drie shillings

meer dan een muddezak vol lemoenen, die ons goed te

pas zullen komen op onze verdere reis. In den avond

had Mr. Kyd weer een aanval van koorts. Wij sliepen

aan boord.

Aan Bookd.

Zondag, 1 Juli. Een ander half jaar begonnen. De

Heere alleen weet wat het baren zal. Het doet er niet

veel toe indien de naam des Heeren maar verheerlijkt

wordt; — dit is heden niyne bede.



63

Gedurende den voormiddag hadden wy een korten dienst

aan boord. Later aangename en gezegende gesprekken,

vooral met Mr. M., die een waren zendinggeest heeft.

(Hij heeft zich later aan het zendingwerk gewijd en arbeidt

thans te Lovedale in de Kaapkolonie). Het is zeer

bedroevend om te hooren, — en later hebben wij daar

veel van gezien — van meer dan een jongeling, die

herwaarts is gekomen met een goede belijdenis, en met

schijnbaren ijver voor den godsdienst, ten einde eene

Maatschappij of zelfs de Zending te dienen, die later niet

slechts zijn ijver maar ook zijn godsdienst scheen te

hebben verloren. De verzoekingen zijn vele, en de doodende

invloed van de heidensche omgeving is ontzettend groot.

Niet alleen echter is dit in Midden-Afrika het geval.

Zijn er niet ook in ons land jongelieden die zich in het

ouderlijk huis godsdienstig gedroegen, maar die, wanneer

zij naar de goudvelden of elders heengaan^ dan helaas

!

met den stroom van ijdelheid en wereldschgezindheid en

geldzucht heendrijven ? Zij zijn Demassen, die de tegen-

woordige wereld hebben liefgekregen, onvoltooide gebouwen

die reeds beginnen in puin te vallen. Iemand zegt ergens

met grooten ernst: ^Yoiing men^ for GocVs saké, donH

drift r (Jongelingen, om Gods wil, ziet dat gij niet

afdrijft.)

Welk eene behoefte is er niet dat elkeen wake en

bidde, en leere op den Heer te leunen. Hoe heeft de

zendeling het niet noodig dat anderen hem biddend onder-

steunen. Wanneer hij slechts oogenblik na oogenblik

nabij den Heer wordt gevonden, zal alles wel gaan.

Hedenavond zongen wij, met behulp van het orgeltje

van Mr. Morrison, eenigen van onze oude welbekende

liederen, en het was ons eene ware verkwikking. Ik dacht

aan de dierbaren en aan de lieve vrienden die ik achter-

gelaten heb, en die ook wel aan mij van avond denken;



wi] bidden immers speciaal voor elkaar des Zondagavonds.

Moge God ons allen nader tot Hemzelven trekken. Met

La Combe wil ik onder alle omstandigheden leeren zeg-

gen: „Voor mijzelven heb ik geene keuze. Al mijne be-

geerten worden in één icoord sadmgevat., en wel., dat God

in mij verheerlijkt moge worden.

Mrs. Livingstone’s Graf.

2 Juli. Te half tien verlieten wy Vicenti en stoomden

de Zambezi op. Het was een geheel nieuwe ondervinding

om met stoom voortgevoerd te worden na al dat gesukkel

met de schuiten. Wy waren goedsmoeds. Een uur later

passeerden wij het huis, op den Zuidoever van de rivier

gelegen, waarin Mrs. Livingstone gestorven is. Bij eene

latere gelegenheid mocht ik, in gezelschap van Dr. Merensky,

van de Berlijnsche Zending, de plaats bezoeken. Men
vindt er, omtrent 100 treden van de rivier verwijderd,

een bouwvallig huis, met lage veranda er voor. De natuur

rondom is boschrijk en buitengewoon schoon. Men treedt

het gebouw door de voordeur binnen, en bevindt zich

dan in een lang voorhuis_, met verwaarloosden vloer van

klei. Aan de rechterzijde is er een slaapkamer waarvan

de pleistering reeds van de muren is gevallen. In deze

kamer was het dat^ op Zondagavond den April 1862,

de zon van Dr. Livingstone’s leven onderging, toen hij

op dezen kleien vloer geknield lag naast het bed waarop

zijn teederbeminde echtgenoote zacht en stil in den Heer

was ontslapen.

Tijdens Dr. Livingstone’s rondreizen in het Donker

Vasteland, bevond zijne echtgenoote zich in Europa. Zij

gevoelde zich echter ongelukkig, zijnde zij in eene soort

van zielestrijd, waaruit haar niemand kon helpen dan

alleen haar man op wien zij gewoon was te steunen. Zij

had een brandend verlangen om hem weer te zien na
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eene afwezigheid van vier jaren, en besloot derhalve naar

de Zambezi te gaan om voor haren man te zorgen, en

te trachten om hem het leven te veraangenamen. Een

Engelsche kanonboot, de Gorgon^ bracht haar met eenige

anderen naar den mond van de Zambezi. Alhier ontmoette

Dr. Livingstone haar, en voerde haar in zijn stoombootje

de Pioneer naar Shupanga.

Het was toen juist een ongezonde jaargetij, de moerassen

waren aan het opdrogen en er was veel malaria in de

lucht. Op den April kreeg Mrs. Livingstone een

aanval van de koorts. Vier dagen later werd zij erger^

en begon onophoudelijk te braken zoodat zij geen medicijn

kon inbonden. De koorts steeg gestadig. Op den vol-

genden dag begon zij te ijlen. Op Zondagavond den
27sten

]^j.g0g Stewart, thans van Lovedale, die met

hen was, bericht dat het einde nu niet meer ver was.

Dr. Stewart beschrijft zijne bevindingen als volgt: „Hij

zat naast een ruwe bed van kisten gemaakt met eene

matras er op, op welke zijne stervende vrouw lag. Zij

lag er geheel bewusteloos : alle pogingen om haar tot

bewustzijn terug te brengen liepen op niets uit. Zij zonk

al dieper in den slaap, in de duisternis, in den dood.

Haar ademhalen werd allengs zwaarder en langzamer, de

doodstrekken kwamen over haar gelaat, en wij konden

zien dat het einde daar was. Toen was het dat de man
die zooveel gevaren had doorgemaakt, en zoo dikwijls

den dood in het aangezicht had gestaard, geheel terneder

gebroken werd, en als een kind weende.’^

Kort daarna knielden zij op Dr. Livingstone’s verzoek

neder, en Dr. Stewart beval de ziel van de stervende den

Heere aan. Terwijl zij daar nedergeknield lagen, keerde

haar geest terug tot Dien, Die hem gegeven had.

In zijn dagboek schrijft Dr. Livingstone: „Deze is de

eerste zware slag dien ik geleden heb, en er is geene

5
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kracht meer in iny. Ik ween over haar die waarlijk vele

tranen verdient. Ik had haar lief toen ik met haar

huwde, en hoe langer ik leefde hoe meer ik haar beminde.

0, mijn Mary ! hoe dikwijls hebben wij naar een stille

thuisplaats verlangd, en nu heeft de lieve Hemelsche

Vader u naar Zijn eeuwig Huis weggenomen.”

Zy ligt begraven onder een grooten baohah (krimitart)

boom, 60 voet in omvang, die ongelukkig later is omge-

vallen. Het was mij eene schoone gedachte dat die

reusachtige boom daar stond als een stille wacht over

haar eenzaam graf.

Hoeveel graven van zendelingen en zendelingsvrouwen

zijn er niet reeds in Midden-Afrika ! En hoeveel zullen

er nog gedolven moeten worden voordat het niet meer

zal noodig zijn om aan den armen Afrikaan te zeggen

:

„Ken den Heer!” Oom Stefanus Hofmeyr heeft eens

gezegd: „De beenderen der zendelingen zijn de mest om
het land vruchtbaar te maken voor het zaad des Evangelies.”



HOOFDSTUK IX.

Olifant moerassen.

De Zambezi is liier vol eilanden zoodat het nioeielijk

valt te zeggen hoe breed zij is — misschien van één tot

twee duizend treden. Vele van de eilanden zyn laag en

onder water als de rivier afkomt.

Tegen den avond bereikten wij de Shiré-rivier waar

deze in de Zambezi vloeit. Toen het donker werd

ankerden wij midden in den stroom. Dit deels ter wille

van de muskieten, en deels ter wille van de zandbanken

die men moeielijk in den nacht vermijden kan. Oedurende

den avond hoorden wij het gesnork en geblaas van de

zeekoeien rondom het schip, doch het was te donker om
ze te zien. Omtrent middernacht was het gebrul der

leeuwen duidelijk hoorbaar.

3 Juli. — Ten gevolge van de mist die des morgens

op het water ligt. vertrokken wij eerst te 8 ure. Een

paar uur later kwamen wij bij een statie aan, waar men
hout voor de stoomboot kapt. Bij onze aankomst ver-

namen wij dat de eenige donkey hier een paar nachten

geleden door een leeuw gevangen was. De stal bestond

uit een hut van rieten gemaakt met twee rieten deuren,

de leeuw was by de eene deur doorgebroken, en de ezelin

bij de andere ontvlucht. Omtrent 500 treden van den stal

had de leeuw haar ingehaald. Wij vonden de bloed-

plekken en overblijfsels van de arme donkey. Het volk
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had getracht om door tamboeren en ander geraas het

ondier af te schrikken, maar te vergeefs. Men had een

geweer maar geen kruit, zoo hielp het weinig.

Nabij deze statie is een hooge berg Morambala geheeten,

overdekt met gras en hoornen, en aan den voet fonteinen

van warm zwavelwater. Hier huurden wij nog twee

jongens voor de stoomboot; wier namen, vertaald zijnde,

beteekenen „Schrikkelijke dood” en „Altijd vomeeren.”

Hier begint ook het Morambala-moeras, een verschrikke-

lijke groote vlei die zich mijlen en mijlen in alle richtingen

uitstrekt. In den regentijd wordt het moeras een groot

meer, nu echter ziet men aan alle kanten riet, dat van

zes tot tien voet boven het water uitsteekt. De aandacht

wordt hier getroffen door duizenden van watervogels

van allerlei aard. Men ziet o. a. vier soorten van wilde

ganzen, waaronder onze kolgans; alsook verscheidene

soorten eenden, reigers, ibissen, duikers enz.

De Shiré is thans in den drogen tijd zoo groot als de

Oranje-rivier wanneer die afkomt, zijnde 200 tot 250

treden breed. Daar het land vlak is, loopt de stroom

niet sterk, en derhalve vaart de stoomboot niet sneller

dan men met een kar en paarden reist.

Aan krokodillen is er geen gebrek. Deze houden de

inboorlingen in gedurige vrees. Op de laatste reis van

de stoomboot vond men een man met den voet afgebeten;

gelukkig was er een medische zendeling aan boord die

de wond verbond en den ongelukkige naar Blantyre nam.

Af en toe verliest een inboorling zijn leven door dit

ongedierte, dat op de volgende listige wijze te werk gaat.

Als iemand wascht of van den wal water schept, komt

de krokodil onder water al nader en nader totdat de

persoon binnen bereik is, dan slaat hij hem met zijn

staart neer, springt kort om, grijpt hem in de kaken

beet, en voert hem weg. Het wordt dus voor een weldaad



69

beschouwd om een krokodil te dooden — dat is, als gij

kunt.

De volgende morgen was heerlijk koel en frisch. Zelfs

was er een aanvraag voor jassen. Mijn kajuitjongen is

van morgen in volle monteering. Een korte dikke

inboorling met een doek om het midden van zijn lijf

vastgemaakt, maar de beenen kaal. Verder draagt hy

een oude politiejas met blinkende knoopen. Vooral is hij

zeer grootsch op de zakken in de panden, en van tijd

tot tijd voelt hij of zij nog daar zijn. Voorts heeft hy

een ouden hoed op met een blinkend stuk blik van voren,

en twee lange rechtopstaande vederen van achter. Hij

zegt dat hij Engelsch spreekt maar komt nooit verder

dan „Yes Sir.”

Tegen den middag bereikten wij de Makongabergen,

tot boven met gras en boomen bedekt. Wij passeeren

hier de eerste mielietuinen. Nader bij de zeekust zaaien

zij rijst, maar van hier af mielies, kafferkoorn, boonen,

pompoenen enz.

Tegen den avond ankerden wij nabij een dorp welks

kapitein Chingani heet. Hij is bijzonder erg getrouwd,

men kan bijna zeggen verschrikkelijk erg— want hij heeft

150 vrouwen! Hij is reeds oud, en kan zich Dr. Livingstone,

die eene week bij hem bleef om lengte- en breedtegraden

te bepalen, nog goed herinneren.

Het is treffend overal op te merken, hoeveel respect

de inboorlingen allen nog voor Dr. Livingstone’s gedach-

tenis hebben. Hij wist ze beslist en ferm, en toch

vriéndelijk, te behandelen, en hield altoos met hen woord.

Dit is het geheim van eene gelukkige behandeling van

de heidenen. Er zijn er sommigen die hen als slaven of

dieren behandelen
;

die maar altijd willen slaan en

schreeuwen en uitschelden. Dit is het ééne uiterste,

en bepaald verkeerd en schadelyk. Het andere uiterste
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is wanneer men al te eigen met hen is, of wanneer men

voor hen bevreesd is, of als men niet een stipte gehoor-

zaamheid van hen eischt. In dit geval hebben zij voor

u geen achting meer, en alles is verloren.

5 Juli. Dikke mist, tengevolge waarvan wij eerst laat

vertrekken. Wy kochten aan wal een voorraad eetwaren

voor onze bemanning, tw.
:
pompoenen, boonen, hoenders

Vrouwen met lipring.

en eenden — laatstgenoemde voor een yard linnen stuk,

zoowat vier pence in waarde.

Hier zag ik voor het eerst vrouwen met de pelele of

lipring. Wanneer de meisjes nog klein zijn, wordt een

gaatje door de bovenlip geboord, en een stukje stroo

erdoor gestoken. Daarna komt er een stokje dat wat
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grooter is erin, en telkens als er een nieuw stokje ingezet

wordt, moet het grooter zyn dan het voorgaande. Eindelijk

bereikt het gat de grootte van een sixpence, en dan wordt

een rond wit steentje daarin geplaatst, of een stuk van

het mergbeen van een bok, of ook wel een stukje blik,

ingelaten zooals een schoenmaker de koperen oogjes in

de vetergaten plaatst. Tengevolge hiervan steekt de

bovenlip verder uit dan de neus, en de boventanden worden

in vele gevallen gezien. Deze prominente bovenlippen

worden beschouwd als een teeken van groote schoonheid.

Gelukkig is deze de mode te Mvera of onder de Achewa

niet, maar wel te Bandawe.

Heden was onze warmste dag. Thermometer 91° in

de schaduw, met een vochtige, drukkende hitte. Na den

middag belandden wij weer op een zandbank in de rivier,

en slechts met groote moeite raakten wij weer los, nadat

een touw aan wal was vastgemaakt, en wij door middel

van stoom, dat inhaalden. Op deze plaats waren de

zeekoeien zoo talrijk en zoo brutaal dat Mr Morrison,

toen hij met het touw naar den wal ging, zyne over-

tollige kleeding moest afdoen, en een stomp hout mede-

nemen om hem uit het water te helpen, in geval een

van de dieren de boot zou omverwerpen, wat zij wel

eens voor de grap doen.

In den namiddag bereikten wij het olifantenmoeras.

Hier is wild bijzonder overvloedig. Aan den oever zag

men tallen van rietbokken, doch te ver om geschoten te

worden, en later dertig olifanten. Deze zagen er uit als

zooveel groote zwarte ossen. Gij herinnert u den Ier,

die zeide dat hij nog nooit een olifant gezien had
;
het

naaste erbij was een groote zwarte os, die zijn kost met

zijn staart optilde.

Wanneer men in een dierentuin of elders een getemden

olifant of makke zeekoe aanschouwt, dan krijgt men den
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indruk van lompheid, alsof het dier ongemakkelijk groot

is. Deze indruk verdwynt gansch en al als men ze in

het wild ziet loopen. Alles is hier zoo groot — de

vlakten, het gras, de rivieren — dat een olifant in geenen

deele buiten evenredigheid schijnt.

Op de ruggen van deze olifanten kon ik door mijn

verrekijker witte vogeltjes zien, die op de huid der dieren

insecten zoeken, en, — zooals ik later meermalen zag —
hen daarvoor beloonen door kennis te geven wanneer er

jagers naderen. Soms gebeurt het dat men met veel

moeite een aantal olifanten of bufiPels bekropen heeft, en

men zich juist gereed maakt te schieten, wanneer deze

vogels schreeuwen, en het wild daarop zonder verzuim

op den loop gaat. Ook de krokodil* heeft zijn vogel die

voor hem de tanden schoonmaakt. Het dier ligt op den

oever van de rivier met den bek wijd open, terwijl het

vogeltje tusschen de kaken rondspringt, en alle stukjes

visch of vleesch — misschien menschenvleesch — uitpikt.

Bij een van de kralen kochten wij pisangs en groene

mielies, en dat in Juli. Maar in Midden-Afrika kan men
bijna het geheele jaar door groene mielies krijgen, als

men ze hebben wil, daar het nooit rijpt dan alleen in de

zeer hooge streken.

Wij hadden gehoopt den volgenden dag, zijnde Zaterdag,

Katunga te bereiken. Tegen den middag echter raakten

wij vast op een stomp hout, die afgespoeld was en onder

het water verborgen lag. Tengevolge hiervan is de

stoomboot lek geworden. Men ontdekte in den bodem

een gat, groot genoeg om er den arm door te steken.

Dit werd echter spoedig hersteld. Intusschen waren wy
zoo vastgeraakt op de stomp, dat men verplicht was de

geheele lading van de boot op een eiland te ontschepen,

voordat zij weer vlot kon raken.

Niet ver van hier ligt de hoofdkraal van Chipitula,
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die in zijn leeftijd voor een groot en rijk hoofdman werd

aangezien. Een reiziger die hem eenige jaren geleden

een bezoek bracht, schrijft dat zyn koninklijk gev^aad

„bijna uitsluitend uit een paar kruisbanden bestond.”

Hij is echter kort vóór mijne aankomst in het land aan

een droevige einde gekomen. Zekere handelaar kwam
bij zijne kraal aan om olifantstanden te koopen. Zij

konden het over den prijs niet eens worden, en toen er

hierover twist ontstond, trok de handelaar, die een Ier

was en zeer oploopend van humeur, zijn revolver uit, en

schoot den hoofdman dood. Hij vluchtte dadelijk, sprong

in de rivier, en zwom naar een van de eilanden, doch

hij werd achtervolgd en met assegaaien doodgestoken.

Al het volk van den handelaar werden met hun baas

vermoord. Zoo gaat het dikwijls in Midden-Afrika. Wet
en orde bestaan er niet.

Op Zondagmorgen 8 Juli kwamen wij te Katunga aan.

Hier houdt de rivierreis voor een poosje op. Wij moesten

den Zondag hier overblijven. Hoewel het op dek zeer

woelig was, kon ik het zoo bewerken dat ik een weinig

stilte kreeg. Ik herinnerde mij dat er in menige kerk

van de Kolonie heden Avondmaal was, en hoe verlangde

ik om hier en daar ongfemerkt te mo^en in^aan, al was

het maar om de kruimels, die van de tafel vielen, te

mogen ontvangen. Doch de Heere was nabij, en liet mij

geen honger lijden. Ik kon de waarheid van de woorden

van den dichter Van Alphen gevoelen:

„Verkeer ik in ’t eenzaam

Met Jezus gemeenzaam.

Dan wensch ik niets meer

;

En reis ik met and’ren.

Wij troosten malkand’ren.

En loven den Heer.”
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Te voet door het Boschveld.

Te Katunga moesten wij de rivier voor een tijd ver-

laten wegens eene reeks van watervallen die de vaart

met booten verhinderen. Eene reis van iets over de zeventig

mijlen moet men hier te voet afleggen.

Op Maandagochtend 9 Juli was ik vroeg op de been,

en ik begon mijn bagage op te pakken en in orde te zetten,

daar alles van hier door inboorlingen moet worden ge-

dragen. Gelukkig was het voor mij niet noodig zelf volk

voor dat werk te huren, daar het handelsgenootschap

ondernomen had mij van Quilimane naar Bandawe op het

meer te vervoeren.

Tegen half negen uur waren wij op reis_, — n.1. de

heeren Morrison, A. en ik, met een aantal dragers die

onze bedden, bagage, voedsel, enz. op het hoofd droegen.

Na een uur over gelijken grond te hebben gewandeld,

kwamen wij by eene reeks van heuvelen aan, en begonnen

wij te klimmen. Het voetpad was zeer steil, en de boomen,

nu in den wintertijd van alle bladeren ontbloot, gaven

weinig schaduw. Na een uur gaans waren wij boven op

de hoogte, waar wij den heer Stephenson van de African

Lakes Company te paard ontmoetten. Dit is het eerste

paard dat in Midden-Afrika is ingevoerd geworden. Het

komt van de Kaapkolonie. Hij bood mij het paard tot

bij de volgende rustplaats aan. Toen ik de vijf* mijlen had
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Na hunne aankomst hadden Avy ons middageten, en rustten

voorts, daar de zon zeer heet was, een uur. Er zpn hier

al veel leeuwen, daar het boschveld zeer woest is.

Wij vonden langs het voetpad het spoor van een grooten

leeuw, die op den vorigen dag het paard had gevolgd.

Na den rusttyd gingen wij weêr voort, terwijl A. nu

het paard kreeg. Tegen drie uur kwamen wy bij een

ander rustplaats aan, Imbabe genaamd. Hier wachtten

ons drie donkeys, door de African Lakes Company ge-

zonden om ons naar Blantyre te voeren. Twee van ze

Avaren van zadels voorzien, maar de derde had slechts

een mat op den rug gebonden. Wij m.oesten met dezen

donkey beurten nemen, en het Avas niet altijd gemakkelijk

op zijn rug te blijven vastzitten, Avanneer hij de heuvels

op een draf afliep, en zich onverAvachts naar den eenen of

anderen kant Avendde. Dan zag men het ééne been van

den ruiter in de lucht vliegen, terwijl het andere onder

den buik van het dier inging, en de beide armen soms

om zijn nek geklemd werden.

Imbabe is eene plaats waar reizigers naar Blantyre

dikAvijls den nacht doorbrengen. Niet lang voor ik daar

reisde had een ander zendeling, de WelEerw. Bain, een

nacht daar vertoefd. Gedurende den nacht kwam een

leeuAv, die een van zijne manschappen wegraapte. De
anderen ontwaakten, en begonnen te schreeuwen, en met

vuurstompen het ongedierte te achtervolgen. Gelukkig liet

hij zijn prooi vallen, en, ofschoon zhvaar gewond, werd

het leven van den armen man gered. De leeuAv kwam
weer verscheidene malen terug, en de Europeanen moesten

den geheelen nacht met geladen geAveren opzitten om
Avacht te houden.

Het veld in deze streken is boschrijk, maar de hoornen

hebben meestal kale stammen, van takken ontbloot. Tus-
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schen en onder de boomen groeit het hooge tamboekie-

of olifantsgras, en wel eens zoo hoog dat zelfs olifanten

daarin niet kunnen gezien worden. Men vindt hier ook

nog tamelyk veel wild.

Toen de Duitsche zendeling Dr. Merenskj eens hier

reisde, hoorde men onverwachts een hard gebulk als van

een kalf in den nood. Zijne jongens gingen om te zien

wat het was, en vonden dat een leeuw juist een groot

elandkalf langs het pad op den helderen middag gevangen

had. Zij slaagden erin het ondier te verdrijven, en het

vleesch van het kalf onder zich te verdeelen.

Tegen zes uur dien avond bereikten wij Blantyre
;
de

distantie afgedaan was 28 mijlen, waarvan 16 te voet en

12 te donkey. Wij gingen met een naar Mandala Huis,

waar de bestuurder van de African Lakes Company

woont. Hij was echter niet thuis, daar hij genoodzaakt

was geworden naar het noordeinde van het meer te gaan

om deel te nemen in den oorlog tegen de Arabieren.

Gedurende mijn verblijf te Blantyre, terwijl ik op het

stoombootje Ilala wachtte om mij naar Bandawe te

nemen; logeerde ik in een huisje van de A. L. Co. terwijl

ik mijne maaltijden met de klerken die in den winkel

daar werken, genoot. Maar helaas welke maaltijden ! Er

was gewoonlijk hoendervleesch genoeg, maar geen groente

behalve wat men noQmdiQ preserved of gedroogde aardappels,

op zaagsel gelijkend en smakeloozer dan zemels. Dit

werd met warm water aangemaakt en op tafel geplaatst.

De klerken beschouwden dit als een lekkernij, maar meer

dan eens heb ik voor breakfast of dinner niets dan hoender-

vleesch en water gehad. Het ergste was dat er zooals

ik later uitvond, patatas en groene erwten te koopen

waren, maar niemand deed de moeite om ze te krijgen.

Om de waarheid te zeggen niemand zorgde voor het

eten dan eenige jongens die daar maar heel min van wisten.
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In het begin was er geen brood of iets van dien aard,

maar toen de heer A. en ik murmureerden, werden in-

structies aan den kok gegeven om scones of roosterkoek

te maken. De eerste koeken hadden een weinig meel en

veel wijnsteenzuur (tartaric acid) — dus oneetbaar,

zelfs de honden weigerden ze aan te zien. Daarna scones

zonder soda, en dus of ongaar of zoo hard als planken.

Toen kregen wij een blikje gingeniuts. Eindelijk en ten

laatste ondernam de kok om brood te maken. Zijn eerste

brood konden wij niet aan stuk krijgen. Hij moet het in

een steenen oven gebakken hebben. Den volgenden dag

werd brood nornmer twee ingebracht. Wij zaten stil van

verwondering. Eenige jongens brachten het op een schenk-

bord binnen. Het was omtrent zoo groot als de onderste

helft van een ballastmandje. Wij schaarden ons rondom

het brood, en elkeen graafde er zooveel met zijn mes

uit als hij noodig had.

Geen wonder dat meer dan een jonge man die als

klerk uitkomt, zijn gezondheid hier verliest, doordat hij

geen behoorlijk voedsel krijgt. En als dan de malarische

koorts hem aanvalt^ is zijn lichaam verzwakt, en hij valt

spoedig aan die ziekte ten prooi. Ook onder de zendelingen

uit Europa zijn er dezulken die niet voor hun eten zorgen,

en eindelijk den prijs moeten betalen.

De Blantyre Zending.

Blantyre is de hoofdzendingstatie van de Gevestigde

Kerk van Schotland. De ligging van deze plaats, en de

geheele uiterlijke omgeving is zeer aantrekkelijk. De statie

is iets over de 3000 voet boven de oppervlakte der zee^

omringd door bergen en tamelijk vrij van de koorts. De
koorts die men hier krijgt, wordt gewoonlijk door zende-

lingen die herwaarts komen meegebracht van de Shiré
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rivier of van het meer. Deze plaats wordt beschouwd als

eene gezondheidsstatie voor degenen die elders aan de

koorts lyden.

De bodem is hier zeer vruchtbaar; het veld is met

hoornen en gras overdekt. Men heeft in het distrikt ook

groote plantages van koffie, en in 1895 werd 350 ton

koffie van hier naar Europa uitgevoerd. In de nabijheid

is er ook een suikerfabriek. Allerlei soorten van groenten^

bloemen en vruchten kunnen hier aangekweekt worden.

De zendingstatie bestaat uit een geriefelijk zendinghuis,

een ander voor den dokter, en verscheidene kleinere

huisjes voor werklieden en onderwijzers. Ook zijn er

behoorlijk gebouwde schoolkamers. De reiziger wordt nu

vooral in Blantyre getroffen door de fraaie kerk, de

,,Cathedral” (Domkerk) genoemd, welke de zendelingen

met pilaren en bogen en gekleurde vensters en wat dies

meer zij, hebben opgetrokken. Toen wij in 1888 door

Blantyre gingen was het fundament pas gelegd. Het

heeft veel geld gekost, veel meer dan wij ooit in een

zending-kerkgebouw zouden steken.

Met betrekking tot het zendingwerk alhier gedaan is

het moeielijk rapport te doen. De WelEerw. heer Scott

ontkent dat men, naar het getal leden, of gedoopten, of

kerkgangers — die niet velen zijn — de vrucht van zijn

arbeid berekenen moet en wil derhalve geen getallen

noemen. Hij verklaart dat hij zich ten doel stelt de

inboorlingen op Christelijke wijze te beschaven, door

invloed uit te oefenen op huiselijk, maatschappelijk,

zedelijk en politiek gebied. Ook het sierlijk kerkgebouw

moet daartoe bijdragen door een schoon ideaal hun voor

te stellen, en bij hen een begrip van het schoone aan te

kweeken. Hij zoekt ze niet als lidmaten voor de kerk —
noch, dunkt mij, voor Christus — te winnen, maar ze

over het algemeen op te heffen.
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Over zijne preek tot de inboorlingen op dien Zondag kon

ik natuurlyk niet oordeelen. Maar het komt mij voor dat het

wat over hunne hoofden heen was. Bij de blanken legde hp

veel nadruk op „the spiritual entity” van eiken persoon.

Ik veroordeel zpn werk niet, maar ik verschil geheel

en al van zijne doeleinden zoowel als van zijne methoden.

Wij zijn niet uitgezonden, meen ik, om de volkeren te

beschaven maar om ze te bekeeren. Niet om ze eene

hooge seculaire opvoeding te verschaffen, maar om hen

,,te leeren onderhouden alles” wat onze Heer en Meester

geboden heeft. Laat degenen die onze helpers zullen

worden als evangelisten, catecheten of onderwijzers, leeren

wat noodig is voor hun werk, maar wat het volk in het

algemeen aangaat, laat ons hun Gods Woord op alle

mogelijke wyzen inprenten, en verder hen onderwijzen om
den Bijbel voor zich zelven in hunne eigene taal te lezen.

Onze bede is dat ons werk een geestelijke moge zijn,

vol van de kracht des Heiligen Geestes, en dat velen tot

bekeering mogen gebracht worden, en tot de kennis van

den Eenigen Waarachtigen God, en Jezus Christus Dien

Hij gezonden heeft, want deze kennis is het Eeuwige

Leven. (Joh. 17 : 3).

Veel vriendelijkheid mocht ik in de pastorie genieten.

Beide Mr. en Mrs. Scott waren zeer hartelijk. Hij is een

man door ‘allen bemind. Dien Zondagavond predikte ik

voor hem in ’t Engelsch naar aanleiding van 2 Cor. 3:18
Met ongedekten aangezicht . . . aanschouivende . . . worden

wij veranderd... van des Heeren Geest.''

Na den dienst had ik een zeer aangenaam biduurtje

met eenige van de beambten der African Lakes Company.

Het is soms wonderlijk waar men een mede-christen

ontmoeten kan, en hoe men zich meteen naar hem getrokken

gevoelt. Dit is toch iets van de Gemeenschap der Heiligen.



HOOFDSTUK XI.

Kare huishouding te Matope.

Op den ld**®" Juli kwam de boodschap te Blantyre

aan, dat het stoombootje llala van het Nyasameer was

aangekomen, en te Matope aan de bovenzyde van de

watervallen lag. Wy hoorden dan ook dat de oorlog

tusschen de Arabieren slavenhandelaars en de Europeanen

nog niet geëindigd was, maar dat men een fort aan het

noordeinde van het meer gebouwd had.

Zaken waren echter tot stilstand gekomen uit gebrek

aan kanonnen om de sterke schansen der Arabieren te

vernietigen. De blanken, geleid door een dapperen officier

uit het Engelsche leger. Kapitein Lugard, hadden een

aanval op een van de forten van den vyand gemaakt,

doch zonder gevolg. De aanvallende macht bestond uit

slechts 12 blanken en omtrent 200 Atonga volk met

geweren gewapend. Zij rukten des nachts tot nabij de

versterking aan, en deden met het breken van den dag

een aanval. De Arabieren evenwel waren goed gewapend,

en hunne vesting was door drie schansen omringd, zoodat

de aanval op niets uitliep. Gevolgd door eénige anderen,

trachtte Kapt. Lugard om over den muur met revolver en

sabel in de hand te klimmen, doch hij zelf werd door beide

armen en schuins door de borst geschoten, zoodat hij

achteruit viel. Een ander blanke kreeg een kogel door

het hoofd, en de Atonga gingen op de vlucht. Men was

derhalve genoodzaakt zich terug te trekken.
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Daarna meende een der blanken — die nog al voor

vindingryk werd gebonden — dat bij door een oud,

groot olifantsgeweer een zware lading kruit in te geven,

door den muur der vesting zou kunnen scbieten. Hij

ging voor een muur staan, en vuurde. Toen de rook

verdwenen was, vond men beni op zijn rug, en bet geweer

een grooten afstand acbter bem op den grond geworpen.

Gelukkig waren er geene beenderen gebroken, maar dit

was ook zijn laatste scbot met dat geweer.

Ik moet hierbij nog dit voegen, dat de Engelsche

regeering met dezen oorlog niets te doen had. Hij werd

door een private bandelsgenootscbap op eigene onkosten

ondernomen. Toen bet Engelsche gouvernement later

de zaak in handen nam, werden de Arabieren geheel

verslagen en hunne vesting vernield.

Met het stoombootje Ilala, dat het nieuws van den

oorlog had gebracht, moest ik naar het meer reizen. Ik

vertrok derhalve na den middag van 17 Juli van Mandala.

Over de eerste 12 mijlen van den weg had ik het gebruik

van het bovengenoemde paard. Daarna was de tsetse

vlieg te erg voor paarden, en ik moest te voet gaan.

De geheele afstand was omtrent 36 mijlen.

Toen ik nog te paard reisde, kwam ik onverwachts

op een aantal volk af, dat nog nooit een dier van dezen

aard had aanschouwd. Zij vluchtten in alle richtingen:

één hunner klom, zoo snel als een aap, in een boom,

in de hoop dat dit vreeselijk ondier hem daar niet zou

kunnen achtervolgen.

Om half vier bereikten wij het riviertje van waar het

paard moest worden teruggezonden. De dragers met ons

beddegoed, onze geweren en ons „padkost” waren echter

nog niet aangekomen, hoewel wij ze reeds vroeg dien

morgen van Blantyre hadden weggezonden. Toen zij te

zeven uur nog niet 0 [)daagden, besloten wij even voort

6
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te gaan om de „tweede rivier” — zooals zy genoemd

wordt — te bereiken, ’t Was een heel nieuwe ervaring

door het boschveld in het maanlicht te wandelen, in het

bewustzyn dat zich leeuwen en tijgers in de omgeving

bevonden. Aan weerszijden van het pad was het gras

onder de hoornen zóó hoog, dat men geen vijf treden

ver kon zien. Tegen negen uur kwamen wij op een

grooten veldbrand af, waar wij door moesten, en waar

wij het soms zoo heet als in den mond van een oven

vonden.

Bij het riviertje aangekomen zijnde, ontmoetten wij de

heeren Bell en Morrison, kapitein en ingenieur van de

Ilala, die ook op weg naar het stoombootje waren. Wij

aten samen ons avondeten, dat bestond uit een blikje

gemalen vleesch (minced collops) dat wij hadden opge-

warmd, en uit brood, jam en thee. Daarna gaf ik elkeen

een stuk koek van Graaff-Reinet meegebracht, die door

allen zeer geprezen werd. Tegen dien tijd waren mijne

kombaarsen aangekomen, en daar ik zeer moê was sliep

ik dadelijk in, en sliep zoo vast dat, hoewel er in de

distantie leeuwen brulden, ik er niets van wist.

Op den volgenden dag bereikten wij tegen 12 uur

Matope waar de Ilala lag. Hoe zal ik de plaats be-

schrijven ? De naam Matope beteekent „modder”, de

naam van den handelaar aldaar was Brown, en alles was

voorwaar bruin of modderkleurig. Browns huis was van

rieten gemaakt, met klei gepleisterd en met gras gedekt.

Binnen het huis waren twee bedden met muskietnetten

er over. Deze netten waren oorspronkelijk wit van kleur,

doch nu hadden zij de kleur van sterke koffie waarin weinig

melk is gedaan geworden. In het midden van zijn huis

(of kamer) was eene soort van tafel, terwijl tusschen

de tafel en de bedden een groot gat zich bevond, omtrent

een voet diep, en met asch bijna gevuld. Als het des
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nachts eenigszias koel werd, of als het buiten regende,

maakte men in dit gat vuur, en dan konden de inwoners

rondom het vuur op kisten of blikken of wat dan ook

zitten, stoelen waren er niet.

Bij maaltijden moesten wij ook rondom de tafel op

kisten of blikken zitten, en aangezien mijne plaats naast

bovengenoemd gat was, moest ik zeer voorzichtig zijn

om er niet in te vallen, daar mijn kist erg lendelam was.

Op de tafel was een tafeldoek, die al oud was, maar

het water nog nooit gezien had. Ik durfde daar niet

naar kijken of mijn eetlust verdween. Achter mp stonden

de jongens borden en kopjes te wasschen. Bij eene ge-

legenheid keek ik om en zag den kopjesdoek. Ik gevoelde

mij beleedigd. Hij was bijna zwart. Ik zeide „Myne

heeren, zie daar!” Zij zagen om maar bemerkten niets.

Ik zeide: „De kopjesdoek”. Zij vroegen: „Wat daar van?”

Ik zeide: „Hij kon gewasschen worden.” Zij dachten dat

ik al te veel op reinheid gesteld was. Daarna heb ik

andere dingen in Nyasaland gezien, en verwonder mij

dus niet meer over dien kopjesdoek. Men kan aan alles

gewoon worden. Het lijfgewaad van uw jongen dient

dikwijls als kopjesdoek.

Wanneer wij ’s morgens klaar zyn met onze handen

in een badje te wasschen, dan komt de kok het halen

om er brood in te bakken.

De heer Brown verhaalde ons dat hij eens op Kerstdag

een pastei gemaakt had. Hij had niets anders om het

in te maken dan een gewoon pot. Hij plaatste een

tarentaal, die hij geschoten had, onder in en daarbij een

blikje vol ossenvleesch (tinned beef). Toen maakte hij de

korst met een kopje meel aan, daarby een kopje soda en

een eetlepel wynsteenzuur. Hij zeide dat hij dacht de

korst op die wyze zeer licht te zullen krijgen. De korst

werd in den pot boven op het vleesch gezet, en die op



84

het vuur met het deksel daarboven. Aanstonds beo^on het

deksel op te rijzen. Hij opende den pot en vond dat de

korst te licht vras, en te hoog. Daarop sneed hij met

een mes af al wat boven den rand van de pot was.

Spoedig rees het deksel weer
;

tevergeefs trachtte de

kok het neer te drukken zelfs met een steen daarop.

Hij zeide daarop tegen zijn baas: „akula modzi modzi

piri'\ d.i. het rijst net als een berg. Weer werd het

bovenste afgesneden, en het deksel opgezet. Dit herhaalde

hij totdat hij den moed van de pastei gebroken had, en

het deksel eindelijk stil bleef. Het was twaalf uur. Hij

zeide aan den kok: „Maak de pastei goed klaar, kook haar

tot van avond.” Tegen vijf uur ging hij zien of de

pastei gaar was, hij opende voor den eersten keer sedert

den middag den pot^ en vond daarin — een weinig asch.

„Tot vandaag”, zoo besluit hij zijn verhaal, „weet ik

niet wat van de pastei geworden is.”

De Koortsvijand.

Op den Zondagavond dien wij te Matope doorbrachten,

had dezelfde jonge man een scherpen aanval van de koorts,

waardoor hij aan ’t ijlen ging en allerlei onzin aaneen

praatte. Onder anderen vertelde hij ons dat hij nu in

het spiritisme geloofde, daar hij zijne moeder en zuster

duidelijk in de kamer gezien had. Toen ik hem later

medicijn gaf zeide hij na het gedronken te hebben: „Ik

ken die soort van medicijn, dokter, ’t is uitstekend, het

smaakt naar zout, ik verzeker u mijnheer dat ik met

het grootste genoegen een emmervol daarvan zou kunnenO O O
drinken. Gij kunt niet denken hoe heet dat ik ben. Op

dit oogenblik, geloof ik vast, mijnheer, dat u een vuur-

houtje aan mijn hoofd zou kunnen aan brand steken.”

Op den volgenden dag was hij beter, en kon met zijn

werk voortgaan.
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Deze malarische koorts is iets Avaarmede elkeen die in

Midden-Afrika woont rekenschap moet houden. Dames

schijnen minder daarvoor vatbaar te zyn, daar zij minder

aan het weder blootgesteld zijn. Eene arbeidster in de

Schotsche zending was twee jaren op de oevers van het

meer voordat zij haar eersten aanval van koorts kreeg.

Maar als gij in Midden-Afrika gaat wonen, denk niet

dat gij geheel zult vrij komen. De koorts heeft zijn

vinger op u lang vóórdat gij het weet. Misschien lijdt

gij weken vooraf aan eene onverklaarbare ongeduldigheid,

neerslachtigheid, vermoeienis. Gij weet niet waarom gij

geen lust hebt om iets te doen, waarom de anderen

daarop uit zijn om u te tergen, waarom de bedienden

hun werk niet beter kunnen doen. Gij legt de schuld

op allen behalve op uzelven. Het is de koortsdemon

die in u werkt, en gij moet quinine drinken en nieuwe

genade zoeken om u in dezen tijd te helpen.

Eindelijk komt de val, eerst koude koorts, pijn in het

hoofd, in de leden, soms in geheel het lichaam, dan koorts

en ondraaglijke hitte, totdat al de kombaarsen op zij

geworpen worden, — d. i. indien er geen goede vriend

bij de hand is om u weder te dekken. Als uw vriend

daar is, dan zal hij u toepakken, en nog daarbij warme
bottels rondom u plaatsen totdat er eene uitzweeting

begint, en dan Inrijgt men verlichting. Soms gaat het

zwaar voordat men tot zweeten kan komen, en er komt
ijlen in het hoofd, rusteloosheid, en soms het opbrengen

van alles. Nadat tengevolge van het zweeten de ver-

lichting is gekomen, staat men van zijn bed zwak en

uitgeput op, om weer krachten op te garen tegen den

volgenden aanval, die over één, twee, of meer dagen

komen zal. Nu is het de tijd om weer quinine te gebruiken.

Als voorbehoedmiddel bevelen vele dokters vijf grein quinine

aan, om eiken morgen met vroege koffie te gebruiken.
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Iets waartegen men zeer waken moet is, dat de koorts

aan uw geestelijk leven geen schade doe. Dikwijls ver-

dwynt de lust zelfs tot het gebed, en men moet zich er

toe dwingen. Men wordt ongelukkig en denkt: „Helaas,

ik ga in mijn geestelijk leven achteruit.” Het is de koorts

in het lichaam, en de Heere weet dat ofschoon de geest

gewillig is, het vleesch maar zwak is. Houd dan maar

aan Hem vast, wejp u als een zwakke kind in Zijne

armen, en de tijd van vreugde en vrede zal weldra weer

terugkeeren, als eens de koorts voorbij is. Hoe nauw

zijn lichaam en ziel aan elkaar verbonden ! Hoe geheimvol

de invloed dien zij op elkaar uitoefenen !



HOOFDSTUK XII.

Matope en een Buffeljacht.

De Universiteitszending.

Te Matope vond ik niet alleen het stoombootje Ilala

dat mij naar Bandawe moest voeren, maar ook de Charles

Jansert, een ander stoombootje, beboerende aan de Uni-

versiteitszending van de Kerk van Engeland. Daar wij

bijna eene week aldaar moesten vertoeven, bad ik de

gelegenheid om meermalen met Eerw. Johnson van die

zending in aanraking te komen.o o

Het blijkt dat deze beer, en andere leden van de zending

Avaartoe hij behoort, met veel opoffering in die streken

arbeiden — men zegt met meer zelfopoffering dan wijs-

heid. Eén van hunne beginselen is dat inboorlingen en

Europeanen op gelijken voet staan. Gevolg van deze

zienswijze is dat velen der inboorlingen op de zendelingen

nederzien, en weigeren voor hen te arbeiden.

Het arbeidsveld der Universiteitszending is meer bepaald

de oostkust van bet meer. Hunne hoofdstatie is te Likoma,

een eiland dat tegenover Bandawe, doch aan de oostkust

van het m.eer ligt. De Charles Jansen stoomt echter van

plaats tot plaats langs de meerkust gelegen, terwijl de

zendelingen aan boord, en bij name Eerw. Johnson, dan

bij de verschillende kralen zendingwerk doen. Zij geven

ook onderwijs, en dat vooral aan kinderen, die aan boord
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komen, en gedurende eenige weken of maanden met de

zendelingen medereizen.

Men is in de üniversiteitszending zeer hoogkerkelyk.

Het salon van de stoomboot is „geheiligd”, en men treft

er een crucifix en een altaar aan. Te acht uur 's Zondag-

morgens vierden zij avondmaal, doch noodigden geen enkele

onzer die te Matope waren naar die plechtigheid uit. De
andere diensten mochten wij evenwel bijwonen. Onlangs

reisde de WelEerw. Bain van de Vrije Kerk van Schot-

land met de Charles Jansen. Op Zondagmorgen ontving

hij een briefje van Eerw. Johnson, hem meldende dat hij

niet zou worden toegelaten aan de Tafel des Heeren te

zitten, daar hij geen lidmaat was, maar dat men hem als

een „catechunien” zou beschouwen, en hem toelaten tegen-

woordig te zijn, teneinde de plechtigheid te aanschouwen.

Dit alles is zeer ongelukkig en doet aan het zending-

werk veel schade, daar leden van andere Kerkgenoot-

schappen wederom moeten worden aangenomen, aleer zij

in de Universiteitszending avondmaal mogen vieren.

De Eerw. Johnson van deze zending is zeker een van

de meest zelfverloochenende zendelingen in Afrika. Meer-

malen heeft hij zijne kleederen zóó aan anderen wegge-

geven, dat hij niets overhield dan wat hij aan had. Bij

zekere gelegenheid had de Bisschop hem een zwarte

broek gegeven om een special en dienst bij te wonen.

Toen de tijd voor den dienst aanbrak, was de heer

Johnson niet te zien. Bii onderzoek bleek het dat hij

de broek had weggegeven aan een jongen die er om
had gevraagd. Op een anderen keer had hij een jas,

welke iemand hem had geleend, weggegeven, en weêr

eenmaal zijn eigen hoed. Het gevolg is dat de inboor-

lingen van hem alles wat zij maar zien, bedelen, en hij

weigert nooit. Gelukkig heeft hij zooveel private middelen,

dat hij dit doen kan zonder dat het de Zending iets kost.
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Zijne onbaatzuchtigheid moest ons in vele opzichten be-

schamen. Maar aan den anderen kant: is dit weggeven

van wat zoo maar gevraagd wordt verstandig? Is het

voor de inboorlingen wenschelijk?

De wijze waarop hij een Zondagsschool vergadert is

eigenaardig. Hij lokt de kinderen aan met treacle of

stroop, en wanneer de school uit is, gaat hy rond met

een bak vol stroop en een eetlepel. De kinderen zitten

op een rij, elkeen opent den mond op zijn beurt en dan

wordt een lepel vol stroop daarin gestopt.

Weer op jacht.

Toen ik Woensdag middag te Matope aankwam, vond

ik dat het voor het stoombootje onmogelijk zou zijn om
meteen te vertrekken. De vrachten die naar het noorden

moesten méégaan waren nog niet aangekomen.

Daar vleesch zeer schaarsch was, en daar wij vernomen

hadden dat er wild te krijgen was, besloten de heer A.

en ik om uit te gaan en te zien of wij niet iets schieten

konden. Wij huurden een jongen als gids, en gingen de

Shiré rivier in een schuit door. Wij vonden het veld

daar zeer ruig, met tamboekie gras, riet, en enkele bos-

schen begroeid. Nu en dan kwamen wij bij eene plaats

aan waar er minder gras was, of waar het reeds afge-

brand was geworden. Na een uur of wat geloopen te

hebben, kwamen wij af op een klompje rietbokken die

zeer mak waren, en het gelukte ons drie daarvan te

schieten. Deze bok wordt door het volk Mpoyo genaamd,

en gelijkt veel op een rooi reebok. Het vleesch is goed

om te eten.

Daar wij vele buffelsporen zagen, en zeer begeerig

waren om buffels van nabij te zien, en indien mogelijk

te schieten, gingen wij verder, na de rietbokken open-
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gesneden, en in een bosch weggestoken te hebben.

Daarna kregen wij een klomp tarentalen, die echter zeer

wild waren. Ietwat later kwamen wij in een groote riet-

vlei, die in dezen tijd droog was. Meteen stond de gids

stil en zeide „Njati” (buffels). Wij luisterden. Ja, daar

hoorden wij het gebulk of gebrul. Wij kropen zachtjes

nader, maar de rieten waren zoo dicht dat wij eerst niets

zien konden. Onverwachts kwamen wij op hen af, een

troep van 60 of 70 groote zwarte buffels, doch ofschoon

wij verscheidene schoten tusschen hen in vuurden, was

het zonder gevolg. Wij keerden toen terug, en zonden

volk om onze rietbokken te halen.

Den volgenden namiddag huurden wij vier of vijf in-

boorlingen om met ons meê te gaan, daar wij van plan

waren den nacht in het veld, niet ver van de plaats waar

wij de buffels gezien hadden, door te brengen. Wij kam-

peerden omtrent vier mijlen ver van de Shiré rivier. Ik hing

mijn hangmat tusschen twee hoornen, waaronder de heer

Austin zijn bed maakte. Aan elke zijde moesten er twee

jongens waken. Tegen 10 uur begonnen de leeuwen met

hun zangkoor, dat tot den morgen duurde. Wij vonden

dat de twee wachters van de zijde waar de leeuwen het

ergste brulden, heel koeltjes naar de andere zijde geko-

men waren. Wij sliepen echter tamelijk wel, alles in

aanmerking nemende, en vonden, toen het licht werd,

dat twee leeuwen in onze onmiddellijke nabijheid waren

geweest. Elke poging om ze te zien en onder schot te

krijgen mislukte, van wege de hoogte van het gras.

Daarop gingen wij de buffels achterna, hoorden weldra

hun gebulk, en vonden denzelfden troep dien wij den

vorigen dag hadden gezien. Zij ontdekten ons echter, en

gingen op den loop. In het voorbijgaan schoten wij en

troffen een grooten buffel. Daar een gewonde buffel een

allergevaarlijkst dier is, achtervolgden wij hem zeer voor-
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te zijn, waarschijnlijk de grootvader van den troep. De
horens waren erg weggesplinterd, en het vel gerimpeld.

Het vleesch was zoo taai als zoolleder. Daar het echter

ons eerste buffel was waren wij hoogst tevreden, en

keerden naar Matope terug met zooveel vleesch als ons

volk kon dragen, en zeven wilde hoenders. Ook aan

Eerw. Johnson op de Charles Jansen^ zonden wij een

stuk van ons wild. Hij vond het wat taai — „rather tough.”

De Ilala.

Op den Zondag hadden wij een dienst, bij welke ge-

legenheid ik over het blijven in Jezus sprak. In den

avond woonden wij de godsdienstoefening aan boord van

de Charles Jansen bij, en Eerw. Johnson sprak over de

twee machten die in ons zijn, een ten goede en een ten

kwade. De dienst was gedeeltelijk in Engelsch en gedeel-

telijk in Chinyanja.

Maandag zetten wij onze reis voort met de Ilala.

Deze stoomboot is 65 voet lang, 12 voet breed en 5 voet

onder het water. Zij is de eerste die ooit op de wateren

van Nyasa gevaren heeft. Oorspronkelijk behoorden zij

aan de Vrije Schotsche Zending, werd in Londen in 700

stukken gemaakt, die toen naar de boven Shiré opge-

dragen werden, en te Matope aan elkaar gezet. Het is

een van de interessantste hoofdstukken in de geschiedenis

dier zending, de eerste reis van dit stoombootje door de

onbekende wateren van het Nyasameer. De verwonde-

ring van de inboorlingen, toen deze Groote Kanoe voor

de eerste maal bij hunne kralen voorbij stoomde, was

onbeschrijflijk. Hoe dat zij voortgedreven werd zonder

roeiers, en zelfs tegen den wind op, konden zij maar

niet verstaan. Het moest door tooverkracht zijn —
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deze blanke mensclien waren immers wonderlyke toove-

naars

!

Wij vonden aan boord twee blanken als kapitein en

ingenieur. Voor het overige wordt al het werk door in-

boorlingen gedaan. En vreemd om te zeggen, het werk

dat zij het liefst ondernemen is het vuur voor de engine

aan den gang te houden. Dit werk is te allen tijde

voor een Europeaan onaangenaam, omdat het zoo ondraag-

lijk warm is, zelfs in een koel klimaat
;
en wat moet

het niet zijn onder eene tropische zon? De inboorlingen

echter wedyveren over het werk in de stokehole, en schij-

nen het te genieten, daar gebraden te worden. Zij ontdoen

zich van alle kleeding en als de groote oven met hout

gevuld en weer toegedaan wordt, dan blinken zij met

zweet van hoofd tot voeten, ja het tapt van hen af alsof

zij uit een bad komen.

Onze reis ging eerst langs de boven Shiré-rivier, d. i.

boven de watervallen. De Shiré voert het uitloopwater

van het Nyasameer naar de Zambezi. De oevers waren

zeer schoon, — boschrijk, met groote bergen in de verte.

Den volgenden dag bleven wij op een zandbank vast-

steken. In den namiddag bereikten wij het Malombemeer,

dat vroeger deel uitmaakte van het Nyasameer, doch

nu aan ’t opvullen is. Dit meertje is zeer vlak en mod-
derachtig, en terwijl de stoomboot er-door voer, moest

de kiel zes duimen diep door den modder slepen. Het

ging uiterst langzaam, en achter ons zag men een lange

streep modderwater. Dit meertje is een 25 mijlen lang

en wij moesten dien nacht daarop vertoeven. Den vol-

genden morgen bereikten wij weer het nauwe gedeelte

van de rivier, zegge 150 yards breed, en stoomden de

groote kraal van den hoofdman Mponda^ die 5,000 tot

10,000 inwoners bevat, voorbij.

Hier werd later, in 1892, een fort door de Engelsche
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Administratie gebouwd, daar de opvolger van den ouden

Mponda die Livingstone had gekend, hun veel moeite gaf.

Hij werd later afgezet, en als gevangene weggezonden.

Deze fort noemt men Fort Johnson^ waar men ook een

postkantoor heeft, en van hier vertrekken al de stoom-

bootjes naar het meer. Zij is omtrent drie mijlen van

het zuideinde van het meer, en wel op de Shiré rivier,

gelegen.

Tegen 8 uur dien morgen zagen wy het eerst de groote

inlandsche Nyasa zee. Nijasa waarover ik zooveel had

gelezen en gesproken, en gedacht en gedroomd! Eene

trilling van blydschap ging door mij, toen ik die verba-

zend schoone en groote watervlakte zag. Ik stond voor

aan op het stoombootje, en toen de uitgestrekte blauwe

oppervlakte van het meer zich voor mij ten toon spreidde,

kon ik mij niet weerhouden mijn hoed af te halen

en uit te roepen: „Wees Gegroet, Nyasa!”
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Een groote inlandsche Zee.

De beteekenis van het woord nijasa of nyassa is meer,

of zee, of pan. De inboorlingen noemen soms ook een

groote rivier nyasa. Precies zooals wij spreken van „naar

de zee gaan”, zeggen zy y,pita ku Nyasa" oi „Nyanja'' —
zooals het onder ons volk wordt genoemd. Hetzelfde

woord spreekt men verder naar het noorden ^^Nyanza" uit.

Het meer is 360 mijlen lang, d. i., zoo lang als van

de Kaapstad naar Murraysburg, of van Bethulie naar

Johannesburg. De breedte is van 20 tot 60 mijlen. Langs

de oostkust komen de bergen tot na aan het water
;
aan

de westkust is er eene vlakte, 10 tot 20 mylen breed,

die zich tusschen het meer en het gebergte uitstrekt, en

met bosschen en boomen bedekt is. De oppervlakte van

het meer is bijna 1600 voet hooger dan de oppervlakte

der zee, en in sommige deelen is het meer over de 600

voet diep.

De bevolking van het water bestaat uit zeekoeien,

krokodillen en vele soorten van versch watervisch. Het

water is geheel zoet en drinkbaar. Daar het meer om-

ringd is van bergen, is het dikwijls zeer stormachtig.

Livingstone heeft het ook wel eens „Het Meer van Stormen”

genoemd.

De eerste plaats op het meer die wy bereikten was

de zendingstatie te Cape Maclear aan het zuideinde. Het
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was treurig eeiie statie met goed woonhuis en schoolge-

bouw door Europeesche zendelingen verlaten te zien. De
ligging en de statie zelve zijn uitnemend schoon. Hooge

boschryke bergen omringen de baai, die door een eiland

nog meer van het Nyasameer afgesloten wordt. Achter

het zendinghuis tegen de helling van den berg zijn er de

graven van vijf zendelingen. Het meest in het oogloopend

is dat van Dr. Black, achter wiens graf zijn borstbeeld

tegen een groote granietrots te zien is, met dit opschrift

:

Getrouw tot in den Dood.

Graven en opschrift leerden ons een gewichtige les. Hoe
spoedig zal ook ons graf wellicht in Nyasaland worden

gedolven. De tijd is in elk geval kort, en als wij niets

anders kunnen zijn, laten wij dan toch „getrouw” zijn.

Heere! help ons daartoe door Uwe genade!

Cape Maclear wordt thans door een Nyasa evangelist

bearbeid. Zijn naam is Albert Namalambe, en hij is door

Dr. Laws van Bandawe opgeleid geworden. Met het

werk te Livlezi heeft onze Kerk ook dat te Cape Maclear

overgenomen, zoodat Albert onder ons opzicht staat.

Hoewel hij goed werk doet heeft hy nochtans zoodanig

opzicht van tijd tot tijd noodig. In Octoher 1896 bracht

Br. Vlok het werk aldaar een bezoek. Hij vond dat er

15 gereed waren om gedoopt te worden, en zij werden

dan ook gedoopt. Toen zat hij neder aan de avond-

maalstafel met 20 lidmaten. Door 22 jongelieden werd

tevens aanzoek gedaan om in de doopklas opgenomen te

worden. Albert is meermalen in groote verzoeking ge-

weest om onzen dienst op te zeggen, en tegen hoogere

betaling in dienst van het gouvernement te treden, doch

hij is standvastig in zijn zendingwerk gebleven. Hij woont

nu niet meer in het oude zendinghuis te Cape Maclear,

maar wel te Malembo, ettelijke mijlen naar het zuiden

creleo’en. waar de bevolking dichter is.O O
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Omtrent tien uren te paard naar het zuiden of zuidwesten

van Cape Maclear ligt de zendingstatie Livlezi, waar

Dr. Henry, dien ik op de Kwakwa had ontmoet, vroeger

arbeidde. De inboorlingen daar woonachtig staan onder

het Angoni opperhoofd Chikusi. De oude Chikusi kwam
oorspronkelijk van Zululand, — doch van zijne geschie-

denis later meer.

Wij vertrokken den volgenden dag van Cape Maclear,

en voeren noordwaarts langs de westkust van het meer.

Soms konden wij de oostzijde des meers niet zien. Het

water is zoo helder dat men op tien en twaalf voet diepte

de visschen duidelijk zien kan. Ik vroeg aan een van

het volk hoe diep het meer was, en ontving ten ant-

woord
:

„Daar is geen bodem”! Hier en daar zagen wp
canoes met lieden die bezig waren met netten te visschen.

Hunne netten zijn zeer netjes gemaakt, van den binnen-

sten bast van een der boschsoorten.

Bandawe.

Na Cape Maclear te hebben verlaten, lieten wij eerst

aan onze rechterhand het groote dorp van den slaven-

handelaar Makanjira. Het was Makanjira die, toen de

Britsche Vice-Consul hem eens een bezoek kwam brengen,

dezen liet grijpen en geheel ontkleeden, zoodat hij naakt

naar zijne schuit moest terugkeeren. Daarop werd van

de stoomboot van den Vice-Consul een aanval op zijn

dorp gemaakt. Ongelukkig ontstond er toen juist een

hevige storm, waardoor het stoombootje aan wal gedreven

werd. Dientengevolge was men verplicht het schieten

te staken, en moest men trachten een vredesverdrag met

Makanjira te sluiten, ten einde de stoomboot weêr vlot

te krijgen. Hij antwoordde dat als twee van de blanken

naar zijn huis zouden komen hij vrede zou maken. De

7



98

ingenieur en een dokter gingen ongewapend daarheen.

Terwijl deze twee ongelukkigen onder Makanjira’s veranda

zaten, liet de booswicht ze door eenige jongens van tien

tot twaalf jaren oud in koelen bloede doodschieten. Later

echter werden twee Engelsche kanonbooten op het meer

geplaatst, en men hield toen met Makanjira afrekening.

Zijne kralen werden vernield, en hij zelf moest vluchten

naar Portugeesch gebied, waar trouwens alle moordenaars

en booswichten een veilig toevluchtsoord vinden. Op de

plaats waar zijn kraal stond werd een fort gebouwd, dat

den naam kreeg van Fort Maguiee.

Tegenover deze plaats, aan onze linkerhand, ligt Doniira

Baai, die thans de ontschepingsplaats is voor allen die

naar onze statie Mvera reizen. Wij stoomden echter

rechtuit naar Bandawe, de eerste zendingstatie op het

meer waar wij Europeanen ontmoetten. Bandawe is tevens

de hoofdstatie van de Livingstonia Zending der Vrije

Kerk van Schotland.

Toen ik te Bandawe aankwam^ juist twee maanden na

mijn vertrek van Graaff Reinet, was Dr. Laws op het

strand om mij te verwelkomen, en naar het zendinghuis

te geleiden, waar ik gedurende mijn verblijf groote vrien-

delijkheid van hem en Mrs. Laws genoot.

De statie van Bandawe ziet er niet heel aantrekkelijk

uit. Zij is gelegen op een langen breeden rug die rechtuit

naar het Meer loopt, en zich tot aan het water uitstrekt,

terwijl hij aan den anderen kant aan eene grasvlakte

grenst die in den regentijd in eene vlei veranderd wordt.

De statie wordt voor een warme en ongezonde plaats

beschouwd
;
doch — het zendingwerk langs de meerkust

moet ook worden behartigd.

Het werk te Bandawe werd iets over de twintig jaren

geleden begonnen, nadat men had uitgevonden dat Cape

Maclear te ongezond was. Hier arbeidde de Wel Eerw.



99

Dr. Laws, die tegelijk een geordende leeraar van de

Schotsche Presbjteriaansclie Kerk is, en den vollen graad

van dokter in de medicijnen heeft verworven. Vyftien

jaren lang heeft Dr. Laws met zelfopoffering en getrouw-

heid te Bandawe gearbeid en een degelijk fundament

gelegd. In 1891 ging hij, vergezeld van Mrs. Laws,

naar Schotland om een welverdiende rust te genieten.

Na zijne terugkomst twee jaren later is hij naar de hoog-

landen gegaan, om aldaar eene inrichting voor de opleiding

van bekeerlingen als evangelisten en onderwijzers te stichten.

Het werk te Bandawe is, na het heengaan van Dr. Laws

door andere arbeiders voortgezet, die sedert dien tijd

hebben gemaaid wat hij gezaaid heeft. Toen Dr. Laws
vertrok^ waren er ongeveer 100 lidmaten, doch men onder-

vond nog veel tegenstand, vooral van den kant van de

oude vrouwen, die steeds trachtten de bekeerlingen naar

het heidendom en de heidensche ceremoniën terug te

lokken. Gedurende de laatste drie of vier jaren echter

is de Geest des Heeren begonnen op wonderbare wijze

in de harten van oud en jong te werken, zoodat er voor-

leden jaar 120 leden aan de avondmaalstafel zaten, terwijl

zij nu een kerkeraad hebben met vier ouderlingen en zes

diakenen.

In de Doopklas zyn er over de 400 die in de Kerk
van Christus wenschen ingelijfd te worden. Verbeeld u

eens — catechizanten, die tegelijk onderwijs moeten ont-

vangen ! Natuurlijk blijven sommigen hunner een jaar of

meer in de klas. Een zendeling schrijft hoe aandoénlijk

het was om onlangs op Paaschzondag vier zeer oude

grootmoeders te zien nederknielen, om samen met de kleine

kinderen van christenouders den doop te ontvangen.

Voorts zijn er twee Hoordersklassen. Zij bestaan uit

hen die nog niet genoeg gevorderd zijn om in de doop-
klas opgenonien te worden, en die derhalve deze klas
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bijwonen ten einde voorloopig onderwijs te ontvangen.

In de mannelijke hoordersklasse zyn er omtrent 500, en

in de vronwelijke over de 1000 ! Waarlijk, hier is een

werk Gods ! Het herinnert ons aan de dagen der Apostelen.

Er is geen gebouw groot genoeg om des Zondags al

de kerkgangers te bevatten, en zy hebben derhalve op

Zondagmorgen twee diensten, een te 9 uur en een te

11 uur. De opkomsten bij die gelegenheden zijn 1000

tot 1400 bij eiken dienst. De heilbegeerte en de ernst

zijn groot. De algemeene begeerte is
:
„Ti fima ku tsata

Jezu" d. i. : wij willen Jezus volgen.

Men besloot aldaar eene kerk te bouwen, en vroeg

aan de inboorlingen: „Wie zal helpen?” Meer dan 300

beloofden om van een tot zes maanden zonder betaling

te arbeiden aan het maken van baksteenen of aan eenig

soort werk voor het nieuw kerkgebouw. Waarlijk, „Uiv

volk zal zeer gewillig zijn op den dag Uwer heirkrachfU

Veel wordt te Bandawe uitgericht door de scholen, die

zoowel in de omliggende groote kralen als op de statie

zelve zijn gesticht geworden. De bevolking der omge-

ving is zeer gróót. In 1896 waren er 3800 kinderen in

alle die scholen
;

en dit beteekent dat zp dagelijks het

Woord Gods hooren, en leeren om het voor zichzelven

te lezen.
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Op Commando.

Te Bandawe ontmoette ik behalve Dr. en Mrs. Laws

en drie medearbeiders, ook den WelEerw. Bain, wiens

statie aan het noordeinde van het meer gelegen was.

Ik maakte hem het doel mijner aankomst duidelijk, en

zeide dat ik verlangde iets van het land te zien, ten

einde een arbeidsveld voor onze Predikanten Zending-

Vereeniging te kiezen. Na met hem te hebben gesproken,

besloot ik dadelyk met hem naar het noordeinde van

het meer te gaan, met het plan om wat rond te reizen

en naar geschikte plaatsen voor een of twee zending-

staties te zoeken. Tengevolge van dit besluit waren wij

Dinsdag morgen weêr aan boord de Ilala, en vertrokken

wij spoedig op onze verdere reis noordwaarts. De kusten

van het meer zijn hier prachtig. Hooge bergen, tot aan

hunne toppen met dichte bosschen bedekt, dalen tot in

het water; en bij afwisseling ziet men trotsche donkere

kloven, waarin zelfs nu in den drogen tijd schoone wa-

tervallen te bespeuren zijn. Schooner ligging voor een

kluizenaarshut zou men elders te vergeefs zoeken, hoewel

de kluizenaar ook wel spoedig, wegens de koorts, zyn

graf aldaar zou vinden. Alles is stil en woest en onbe-

woond, terwijl men slechts hier en daar, waar de kloven

wijd genoeg zijn om het planten van kasava^ mielies of

kafferkoorn toe te laten, eenige hutjes ontdekken kan.
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Tegen den avond breikten wy Dee/) Bcifj langs de

westkust van liet meer, waar het nauwer wordt, gelegen.

Deze plaats is daarvoor berucht, dat alhier de Arabieren

nog steeds hunne slaven in canoes of dhows (groote

schuiten) over het meer voeren. Deze slaven worden,

naar men berekent ten getale van 5,000 of meer des

jaars, naar de oostzijde overgevoerd.

Op den volgenden dag kwamen wy aan te Karonga^

dat thans het eigenlijk tooneel van den oorlog is. Men
heeft hier een fort gebouwd, omringd met een schans

van boomen en palen — klippen zijn er hier in T ge-

heel niet — en rondom die een diepe sloot vol doorn-

takken. De verdedigende macht bestaat uit 15 blanken en

300 inboorlingen, allen met geweeren gewapend.

De drie schansen der Arabieren zijn anderhalf uur te

voet van hier. Zij zijn uitnemend sterk, en zijn eigenlijk

drie schansen achter elkander, elk een bestaande uit

twee rijen palen met klei tusschenin opgevuld. Geen

andere openingen zijn er in deze schansen dan twee zeer

nauwe deuren en een aantal schietgaten.

De oorlog is begonnen door de Arabieren, of Was-

wahili, zooals anderen ze noemen, die intusschen Mo-

hammedanen zijn van geloof, en oorspronkelijk van

Zanzibar kwamen. Zij maakten de ontdekking dat zoowel

de Afrikan Lakes Company als de zendelingen er op uit

waren hun slavenhandel te vernietigen. Zij vielen derhalve

laatstgenoemden aan, die echter gelukkig in tijds ge-

waarschuwd werden, en haastig een schans ter verdedi-

ging konden optrekken. Hierin werden vijf hunner (waar-

onder Eerw. Bain en Mr. Sharpe, later Consul) voor vijf

dagen opgesloten, terwijl de Arabieren hunne schansen

al nader en nader brachten. De blanken verdedigden zich

echter zoo flink, dat niet één hunner getroffen werd,

terwijl minstens 30 van den vijand werden doodgeschoten.
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zijnde vooral Mr. Sharpe een goed schutter. Xa verloop

van vyf dagen kwamen er versterkingen aan, bestaande

uit meer dan 1000 krpgslieden van den vriendelyk ge-

zinden bergstam, de Wankonde, en de Arabieren werden

op de vlucht gejaagd.

Toen later eenige blanken nog bijkwamen, besloot men
de schansen der Arabieren aan te vallen, doch hoewel

de aanval goed aangelegd en dapper uitgevoerd werd,

waren de schansen te sterk om ingenomen te worden.

Men moest zich terugtrekken, en op aankomst van een

kanon wachten. Toen wij er aankwamen, vonden wij dat

Kapt. Lugard gewond was geworden, en dat Dr. Cross,

Mr. Bains medearbeider, hem in de Ilcda naar Bandawe

moest vergezellen. Ik was derhave genoodzaakt in het

Krokodil laat zyn portret nemen.
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kamp te vertoeven totdat hij zou teruggekeerd zijn, en

dan zouden — dit was ons j^lan — Mr. Bain, Dr. Cross

en ik naar liet noordeinde van het meer reizen.

Niet ver van Karonga vond er eenige jaren geleden

een droevig voorval plaats. Eenige blanke jagers waren

in een vlei in de nabijheid van het meer aan het baden,

toen onverwachts een krokodil een van hen beetnam, en

met hem naar diep water wegliep. De man riep luide

om hulp, doch niets kon er gedaan worden, daar niemand

zijn geweer bijderhand had
;
en de ongelukkige man werd

voor de oogen zijner vrienden weggevoerd en verscheurd.

Bij zekere gelegenheid vond Mr. John Moir, de han-

delaar, op den wal van een rivier een krokodil aan het

slapen. Hij liet vier jongens zachtjes van achteren gaan,

en het dier aan den staart vangen, zoodat hij zijn por-

tret kon nemen. Wij geven het hier weder. Het dier is

erg in den nood. De man in een wit baatje gekleed^

die met een roeispaan in de hand erbij staat, is Mr. John

Buchanan, Britsche Vice-Consul, — later aan de koorts

overleden.

Leven in Lager.

Dat ik dit lagerleven geniet kan ik niet juist zeggen.

Het is mij te gebonden en te eentonig. Tengevolge van

dit stil leven heerscht er alhier veel koorts. Hier had

ook ik mijn eerste proefje ervan, gelukkig in zeer lichten

graad. Waar ik echter veel meer last van had was de

plaag van rotten. Zij hebben alle de kurken uit mijn

medicijnbottels gegeten, althans zoover zij die konden

bereiken. Zij schijnen een bepaald zwak voor kurken te

hebben, al zijn die zelfs met carbolisch olie doortrokken.

Ik heb getracht de kurken met papier, met linnen of op

andere wijzen te bedekken, doch te vergeefs. De ‘rotten
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zijn ook met twee mijner boeken bezig geweest. Op ze-

keren nacht maakten zij door een van mijne baatjeszakken

een gat om bij een stukje beschuit te komen, in plaats

van boven in te gaan, en het op fatsoenlijke wijze uit

te halen. Zij hebben ook een zwak voor kogels, en eten

die van de patronen af. Nog het ergste is dat zy een

gedeelte van het wit beenen heft van een knipmes heb-

ben weggevreten ; de merken hunner tanden waren dui-

delijk daarop zichtbaar. Men moet vragen: „Waar zijn

hunne tanden toch van gemaakt?” ’s Nachts eten zy gaten

door mijn muskietnet, om over mijn lichaam leap-frog te

komen spelen, en uit pure onbruikbaarheid bijten zij de

pit van de kaars zoo kort mogelijk af.

Uit mijn dagboek neem ik het volgende over : Gisteren

avond kwam een man hulp vragen. Zyn vader is kapitein

van een kraal omtrent 60 mijlen van hier gelegen. Hoe-

wel deze geen aandeel in den oorlog had genomen^ werd

zijne kraal eenige dagen geleden door de slavenhandelaars

onverwachts aangevallen, en de meeste vrouwen wegge-

voerd, terwijl de kapitein zelf gewond werd. De gevraagde

hulp werd den boodschapper verleend. Men zond met

hem 40 inboorlingen, met geweeren gewapend, en onder

hun eigen kapitein. Binnen kort keerden zy terug met

de hoofden en andere lichaamsdeelen van Arabieren die

zij gedood hadden. Zij kwamen het kamp binnen schreeu-

wende, dansende, gillende, springende, alsof zij krank-

zinnig waren, van blijdschap en opgewondenheid.

Mijn kamermaat in het lager is zekere Duitscher, die

jaren lang in Zuid-Afrika gewoond heeft. Hij was zeer

goedhartig en vriendelijk. Zijn bediende was een jongen

dien hij Bismarck noemde-, omdat die zooveel op den

Duitschen staatsman geleek, ’s Morgens kwamen mijn

jongen Matapa en zijn Bismarck vroeg, elk met een bord

pap (in plaats van koffie) onze kamer binnen. Terwijl
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ik mijn pap at, ging Bismarck in den leuningstoel van

zijn )jaas zitten, strooide suiker over de pap, en at die

zelf zeer smakelijk op, zonder zijn lieer wakker te maken.

Daarop ging hij heel stilletjes weer heen om het hord

te wasschen.

Ik zag hier een treffend geval van de goedhartigheid

van een kind. Op een dag bracht men naar het kamp
een klein jongen van omtrent 5 jaar oud, wiens ouders

door de Arabieren waren gedood geworden. Het kind

leefde daar tusschen ons, en elkeen gaf hem een stukje

kost. Daar hij naakt was, gaf mijn Duitsche vriend hem
een grooten rooden zakdoek, waarmede de jongen zich

dan kleedde, en waarop hij zeer grootsch was. In het

lager bevond zich ook een Arabier, die in den oorlog

gevangen werd, en thans hier aan een paal geboeid was.

Voor dezen ging de jongen dikwyls bij het meer water

halen. Op zekeren morgen was de kleine zijn rooden

zakdoek kwijt. De Duitscher vroeg hem: „Waar is jou

doek?”

„Ik heb hem verkocht.” antwoordde het kind.

„Waarvoor?” was de vraag.

„Voor een stuk tabak.”

„En wat wou je dan met de tabak doen?”

Wel,” was het antwoord, „ziet ge, die arme Arabier

die aan den paal vast is, zeide dat hij toch zoo lust had

voor een stukje tabak, en daarom heb ik een stukje

voor hem gekocht.” En die Arabier was een van de

moordenaars van zijne ouders geweest. — „Voorwaar

ZEG Ik u: indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de

KINDERKENS, ZOO ZULT GIJ IN HET KoNINKRIJK DER HeMELEN

GEENSZINS INGAAN.



HOOFDSTUK XV.

De Wankonde en moorddadige Arabieren.

Toen de Ilala van Bandawe terugkeerde met Dr. Cross

aan boord, besloot men baar meteen naar het noordeinde

van het meer te zenden, ten einde voedsel voor het lager

te koopen. Men vroeg aan mij of ik niet ook, daar er

veel wild in die streken was, wilde medegaan om iets

voor hen te schieten. Ik was maar te o'ewillio' om aano O
het eentonig lagerleven te ontkomen, en om de gelegen-

heid te hebben iets te mogen doen voor de expeditie,

welker voedsel ik had helpen verteren.

Wij vertrokken op een Zaterdagmorgen, en na zes uren

te hebben gestoomd, bereikten wy het noordeinde van

het meer, aan den voet van de prachtige Livingstone

bergen. Hier ontmoetten wij zekeren Mr. Moore, die ook

bezig was eetwaren van het lager te verzamelen. De
Zondag was zeer stil. Geen jacht en geen handel vonden

plaats, daar Mr. Moore een christen en een man van

beginsel was. De inboorlingen beginnen te verstaan, dat

de blanke man een ^tsiku la Mulungu^' — dag van God —
heeft.

Het volk dat men hier aantreft wordt de Wankonde
genaamd. Zij worden voor een van de meest ontwik-

kelde van de heidenstammen van Midden-Afrika sfehou-

den. Er wordt bij hen meer zindelijkheid gevonden dan
ik ooit by inboorlingen gezien heb. Hunne huizen zijn
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meestal rond, met liooge muren, zoodat men bij de deur

kan ingaan zonder te bukken. De Imtteii staan meestal

in een ])isangboscli, waar echter de grond schoon ge-

veegd en netjes geliouden wordt. De binnenmuren zijn

dikwerf versierd met kalkteekeningen van krokodillen, vis-

schen en andere dieren. In sommige gevallen worden ook

de hutten vierkantig gebouwd, in grootte omtrent 6 voet

bij 25. Hunne bedden bestaan uit paaltjes in den grond

Wankonde hut.

geplant, met riet in plaats van een mat. Hierop heeft

men matjes van pisangbladeren, zacht en aangenaam.

Het volk is een welgebouwd, flink ras. Zij bekommeren

zich niet veel over kleederen. De mannen dragen om het

lijf een gordel van koperdraad of olifantshaar, die de

plaats inneemt van baatje en hemd. De vrouwen dragen

een stuk van den binnenbast van een boom om het mid-

den van het lijf. Het volk is niettemin een zeer zedelijk

volk, — veel zedelijker dan de Arabieren, die zich van
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bet hoofd tot de voeten kleeden. De Wankonde beschou-

wen ook dat kleederen gedragen worden alleen door hen,

die een lichamelijk gebrek willen verbergen. Dr. Cross

zeide eens tegen een jonge meid, dat zij met wat meer

kleeding aan ’t lyf naar de school moest komen, en ont-

ving ten antwoord: „Waarom moet ik mij kleeden? Ik

ben niet gebrekkelyk. Ik heb niets aan mijn lijf dat ik

verbergen moet, zooals de Arabieren.” Laatstgenoemden

lijden, zij hier intusschen opgemerkt, dikwijls aan onnoe-

melijke ziekten.

Aan groot vee was er bij de Wankonde, althans toen

ik ze bezocht; geen gebrek. In 1892 is echter de run-

derpest uit Duitsch Oost-Afrika daar aangekomen, en bijna

al hunne beesten zyn daaraan bezweken. De zendelingen

schrijven, dat zij zich nu weêr rundvee aankoopen van

stammen waar de pest niet is geweest. Hun voedsel be-

staat grootendeels uit dikke melk en pisangpap. Zij drogen

de half-rijpe pisangs — waarvan zij 15 verschillende

soorten hebben — precies zooals wij vruchten drogen,

en stampen ze dan fijn. Overigens eten zij ook patata’s,

mielies, boonen en pompoenen.

Terwijl ik hier aan den noordoever van het meer moest

vertoeven, gelukte het mij een buffel en een zeekoe te

schieten. Ik liet het vleesch door het volk opsnijden, en

als biltong in de zon drogen.

Eenige dagen later kwamen Dr. Cross en Mr. Bain in

eene schuit aan, en wij bereidden ons voor om eene reis

naar de hoogvelden te ondernemen. Het is hier zeer

moeilijk om dragers voor onze vrachten te vinden. De Wan-
konde zijn daarvoor te hoogmoedig, en zeggen dat het ’t

werk van eene vrouw is, iets op het hoofd te dragen.

Gelukkig echter kregen wij 29 mannen, behoorende tot

een stam welken de Arabieren verwoest liadden, die, geen

huis of volk hebbende, gewnllig waren iets te verdienen.
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De stam tot welken dit 29-tal had behoord, had langen

tijd de aanvallen van de Arabieren slavenroovers afge-

slagen. Eindelyk echter, daar de Arabieren met geweren

gewapend waren, terwyl zp slechts assegaaien hadden,

werden zij verslagen. Mannen, vrouwen en kinderen

vluchtten in een groot riethosch langs de oevers van het

meer. De Arabieren omsingelden het bosch, en daar de

rieten droog waren, staken zij het wreedaardig in brand.

Velen der vluchtelingen werden levend verbrand. Anderen

sprongen in het meer, en trachtten door zwemmen te

ontkomen, doch werden door krokodillen gevangen en

weggesleept. De overigen, die uit het bosch ontkwamen,

werden of doodgeschoten of gevangen genomen. Slechts

enkelen ontvluchtten geheel, en het was een aantal dezer

dat onze dragers uitmaakte.

Het verblijdt mij te kunnen melden, dat het Engelsch

Gouvernement nu voor goed een einde aan zulke onge-

rechtigheden heeft gemaakt. Eenige Indische troepen

onder bevel van Engelsche officieren werden naar Nyasa-

land gezonden. Het sterke fort- der Arabieren, aan

’t noordeinde van het meer werd met kanonnen inge-

nomen, en het opperhoofd der slavenhandelaars, Mlozi

genaamd, werd opgehangen.

Dr. Cross schrijft in 1896 als volgt: „Gedurende de

laatste 18 jaren is er een gestadige toeneming geweest

van Arabieren invloed, die onverbiddelijk tegen allen

christelijken vooruitgang is gekant. Mijne ondervinding

van den Arabier is, dat terwijl hij een van de godsdien-

stigsten is van alle menschen, hij ook een van de slecht-

sten is, en dat ieder inboorling die onder zijn invloed

komt, spoedig ontaardt. Hij drijft den spot met andere

godsdiensten, hij wordt onzedelijk in wandel, en hij offert

alles voor rijkdom op. Deze Mohammedaansche invloed

werd door den val van Mlozi grootendeels weggedaan.
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Niet echter gansch en al, daar wij een Arabierendorp

hebben, met ruim eenduizend inwoners. Onmiddellyk na

bet vernietigen van dezen schadelijken invloed kon ik den

aanvang van een groote en gunstige verandering onder

de Wankonde bemerken.”

EENE EEIS DOOE WANKONDELANU.

Augustus 29, 1888. Vroeg op om alles in te pakken,

en onze reis te beginnen. Tegen 10 uur waren wij reis-

vaardig. Wij reisden natuurlijk te voet, en daar ik op

den vorigen dag weêr een aanval van koorts bad gehad,

ging het maar moeilijk en langzaam. Wij stapten echter

den gebeelen dag voort door kralen en onder pisang-

boomen. Toen wij tegen den middag rustten, bracht ons

iemand een kalabas vol dikke melk, en een klomp aan-

eengekookte droge boonen in een pisangblad. Een jonge

hoofdman gaf ons voor dien nacht een nieuwe hut om
in te slapen, — alles zeer zindelyk en netjes.

Op den volgenden dag gingen wij weêr mijlen ver door

pisangboorden, en ook door de ruïnen van een groot dorp

meer dan een mijl lang. Hier zag ik een van de hoogste

beomen, die ik ooit heb aangetroffen, zijnde hij zeker

140 voet hoog.

Wij begonnen nu allengs het gebergte te beklimmen

en sliepen dien avond in het dorp van een ouden kapi-

tein die zich verheugt in den naam van Mwakanylmara.

Hii heeft de reputatie van in den oorlog zoo moedig te

zijn als een leeuw. Hij ontving ons met veel vriendelijk-

heid, gaf ons een koe ten geschenke, en bracht ons naar

een groote hut waarin wij konden logeeren. Zijne men-
schen waren ook zoo beleefd en vriendelijk, dat ik mij

naar hen bijzonder getrokken gevóelde.

Mr. Bain, die alleen van ons allen de taal van dit volk
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spreken kon, vernam naar eenige van hunne gewoonten

en leefwyzen, en deed o. a. de vraag; „Laat gij toe, dat

neven en nichten met elkander huwen?” Het antwoord

was: „Zijn wij dan hokken, mijnheer?”

Wij zijn hier 3400 voet boven de oppervlakte der zee.

Ik had weer een weinig koorts. In mijn dagboek schreef

ik: „I Sept. Een ander maand voorbij. Nader aan des

levens grens, waar wij de lasten nederleggen. Nader aan

huis. Moge het ook zijn nader aan God!”

Wij hieven alhier den Zondag over, en Mr. Bain hield

een dienst voor het volk. Op den volgenden dag reisden

wij 12 mijlen, en bereikten het dorpje van een kapitein,

die den muzikalen naam van Kararamuka draagt. Toen

wij op weg eens rustten, bracht een vriendelijke inboor-

ling ons weêr een kalabas met dikke melk, die zeer ver-

kwikkend was.

Deze kapitein heeft een aantal zeer mooie beesten, die

hij zorgvuldig oppast, en des nachts herbergt in een

beestenhuis, 66 treden lang. Dit huis wordt iederen

morgen uitgeveegd, en de kapitein zelf slaapt er ’s nachts

in^ tusschen zijn vee in. De beesten zyn wat kleiner dan

de onzen, met korte horens en een bijzonder hooge schoft.

Bij de bullen hangt de schoft naar ééne zyde over, even-

als de kam van een haan wanneer die te lang is. Zij

melken slechts éénmaal ’s daags, en wel omtrent één uur.

De beste koeien geven zoo wat een halve emmer melk.

Die wordt nooit zoet gebruikt, maar altijd dik en zuur,

en wordt in kalabassen bewaard.

Het volk rookt hier tabak zoowel als dagga. Hun
daggapijp bestaat uit een kalabas met water er in, en de

pijp wordt op zulk een wijze daarin gelegd, dat de rook

door het water gaat. Men hoest er verschrikkelijk van.

Mijn reisgezel, Mr. Bain, is een sterke rooker, en hij ge-

bruikt den tabak door de inboorlingen vervaardigd. Hjj
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voorspelde dat ik geen twee jaren in het land zou zijn,

of ik zou ook een harde rooker zijn. Ik meende dat hij

het mis had
;
en ik had gelijk. Hoe langer hoe meer heb

ik van het rooken een afkeei’, vooral wanneer ik bemerk

hoeveel ongerief door de zelfzucht van sommige rookers

anderen wordt veroorzaakt.

Het is merkwaardig om te zien hoe de natuur hier

voor den mensch zorgt. Neemt b.v. den pisangboom. De

vrucht is voedsel: van den drogen bast maakt men tou-

wen, matten, zakken en manden. Als water niet voor-

handen is, kneust men een stuk groenen bast en wascht

zich de handen in het sap, terwijl de droge bast als hand-

doek dient. De bladeren worden gebruikt om iets in op te

rollen. Vóórdat men op den grond gaat nederzitten wordt

een pisangblad met een assegaai afgesneden, en als een

mat gebruikt om op te zitten.

Het is interessant den niensch in den staat der natuur

te aanschouwen, zonder kleeding, zonder geleerdheid, zonder

rijkdom, en bijna zonder godsdienst. Zij schijnen tamelijk

gelukkig te zijn, evenals, de dieren. Zij vinden daar alles

wat zij noodig hebben. Zij vergaderen geene schatten.

Als een man sterft, wordt zijn rijkdom met hem begraven,

en die bestaat misschien uit een mes, een pijp, een bijltje,

een pot en een pijl en boog. Zal de beschaving hen

gelukkiger maken? De beschaving schept nieuwe behoeften

en nieuwe begeerten
;

zij voert nieuwe zonden en ziekten

in. Neen, zij hebben niet de beschaving noodig, maar

wel het Evangelie. Dat Evangelie geeft een diepere

vreugde, waar zij in den natuurstaat niets van weten. Dit

hebben bekeerlingen aan mij met nadruk gezegd. Het

Evangelie verlost hen van de gedurige vrees van booze

geesten onder welke zij zuchten. Het Evangelie verheft

en reinigt hun leven, en leert hen het menschelijk leven

op prijs stellen. En eindelijk het Evangelie onderwijst

8
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lien niet. alleen matig en reclitvaardig en heilig te leven

in dezen tegenwoordigen tijd, maar verheft hen door hiin

te verzekeren van de zalige hoop der verschijning in

heerlijkheid van den grooten God en onzen Zaligmaker

Jezus Christus.

Daarom is het dat wij het der moeite waard achten

ons leven daaraan te wijden, de heidenen van Midden

-

Afrika met het Woord des Evangelies bekend te maken.

Doch er zijn ook andere redenen.
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Kararamuka, en hoe men Visch vergiftigt.

Wij besloten bij Kararamuka een tijdelijk buis op te

trekken, en indien niet een lioofdstatie, dan in elk geval

een buitenstatie hier te stichten. De Vrije Schotsche

Kerk was van plan geweest deze streken te bearbeiden,

doch zij zou zeer gewillig wezen ze aan ons af te

staan. De moeilijkheden die ons in den weg stonden

waren echter de invloed der Arabieren en de tegen-

woordige oorlog.

Daar wij zonder meel en suiker, en zelfs zonder zout

waren, werd het raadzaam gevonden dat ik naar het

meer zou teruggaan om te halen wat de llala voor ons

had gebracht. De distantie van Karararnuka’s kraal was

omtrent 40 mijlen. Ik vertrok derhalve op den

September. De reis was zeer voorspoedig, en de inboor-

lingen bewezen mij veel vriendelijkheid, die zich toonde

in geschenken van melk, hoenders, pisangs en patata’s.

Op den volgenden dag bereikten wij het meer, en logeerden

in hetzelfde groote beestenhuis in hetwelk Mr. Moore en

ik tijdens mijn eerste verblijf aldaar thuis waren.

Op den volgenden ochtend kwam mijn volk met het

aanbreken van den dag mij roepen, met het bericht dat

er buffels in de nabijheid waren. Zij waren aan de andere

zijde der rivier, die hier zeer diep is, en wij moesten een

eindwegs om gaan ten einde ze te bereiken. Daar het
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zoo vroeg was nam ik niet mijn helmets maar slechts een

cap. Op de plaats aangekomen zijnde, bevonden wij dat

de buffels in bet booge gras waren verdwenen. Wij

volgden bet spoor, maar ik kon ze niet onder scbot

krijgen. Zij leidden ons al verder en verder; de zon

werd al beeter, en toen ik tegen elf uur de but bereikte

leed ik aan een zware boofdpijn. Dit was naar ik meen,

het begin van den zonnesteek waaraan ik later ziek lag.

Daar ik bij bet meer, onder zorg van den Kapitein

den noodigen voorraad van eetwaren had verkregen, keerde

ik dadelijk weêr terug en bereikte op den Zaterdagmorgen

Kararamuka’s kraal. Op den weg trof ik eenige toove-

naars aan, elkeen met pisangbladeren en gras opgeschikt,

en met een masker (mombakjes) voor bet aangezicht. Zij

waren even met een godsdienstige ceremonie bezig, waar-

door zij dachten zich een goeden pisangoogst te verzekeren.

Ook zag ik een regenklip, •— een ronde klip zoo groot

als een ganzenei, met een dakje van stroo erover gebouwd.

Te Kararamuka’s kraal hadden drie van ons beurte-

lings de koorts. Kort na onze aankomst kreeg Mr. Bain

een aanval van de zoogenaamde zonnekoorts, daardoor

veroorzaakt dat hij op bet warmste gedeelte van den dag

een uur of wat in de zon bad gewandeld. Op den dag

na mijne aankomst van bet meer werd Dr. Cross zóó

erg ziek, dat beiden Mr. Bain en ik zeer onrustig werden.

Hy ijlde zoozeer dat wij gedurig bij hem moesten wacht

houden. Nadat hij aan bet herstellen was gekomen, werd

ik op mijne beurt ziek.

Wanneer ik op alle onze bevindingen in Wankondeland

terugzie, dan moet ik erkennen dat ik geloof dat bet

een veel ongezonder streek is dan het land van Chiwere,

300 mijl naar ’t zuiden, waar wij eindelijk ons arbeids-

veld vonden.

De Wankonde worden nu door de Berlijnscbe en Mo-
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ravisclie zendingen bearbeid, vallende dat land onder

Duitsch gebied. De Moraviërs hebben een van hunne

staties te Kararamuka’s, juist waar wij voornemens waren

ons te vestigen. Wij hadden intusschen een aanvang

gemaakt met het bouwen van een huis van palen en

bamboes. Doch het ging moeilijk, daar wij alle drie

lusteloos waren, en het volk maar erg lui was.

Op zekeren namiddag vernamen wij dat de inboorlingen

van plan waren om met vergift te gaan visschen. Mr. Bain

en ik gingen samen. De stroom waarin men visschen

wilde was niet groot, zegge 30 voet breed. Men
nam een aantal bondels vischboonen, drie tot vier voet

lang, en met gras bedekt, en plaatste die op eene rij in

het water van den eenen wal tot den anderen. Eenige

jongens begonnen toen op deze bondels te trappen, en

met hunne voeten erop te stampen, totdat het water dat

er door vloeide geheel groen van kleur werd. Zoodra

dit groene sap de visschen bereikt, worden zij dronken,

en drijven hulpeloos op het water rond. De inboorlingen

vangen ze dan met mandjes of kleine handnetten. Wan-
neer men ze aanraakte spartelden zij weg, maar aanstonds

lagen zij weer stil. De geheele rivier was met menschen

gevuld, en er was natuurlijk veel gelach en veel pret,

terwijl men wedijverde om het grootste getal visschen te

vangen. Zelfs Mr. Bain en ik bevonden ons spoedig,

zonder kousen en schoenen, in het water.

Op een avond kwam een 7ijiizi of groote wilde kat

ons hoenderhok een bezoek brengen, met verlies voor

ons van eenige hoenders. Op den volgenden nacht was

ik, met een met bokhagel geladen geweer, gereed om
den nachtelijken bezoeker een warm ontvangst te geven.

Omtrent middernacht hoorde ik een rumoer onder de

hoenders. Ik riep Mr. Bain, die de kaars hield terwijl

ik naar niyn geweer greep. Voorzichtig naderden wij
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het hok: alles was stil. Opeens zag ik de twee blinkende

oogen van de kat. Ik vuurde, en wij liepen naar voren

om den uitslag te zien. Ik had het waterblik der hoen-

ders stuk geschoten. De blinkende oogen waren slechts

de weerkaatsing van het kaarslicht op het blik.

Zondag 28 October. Ik gevoel mij heden zeer ellendig,

met hoofdpijn, lusteloosheid, en zwakheid zoo groot dat

ik bijna niet loopen kan. Ik ging naar het veld, en lag

daar neder onder de schaduw van een grooten boom.

De stilte van dezen lieflijken dag hielp mij om in de

eenzaamheid met God gemeenschap te hebben. De
woorden van Ps. 25

„D' oogen houdt mijn stil gemoed

Opwaarts, om op God te letten,’^

kwamen mij te binnen, en ik zocht daaraan gevolg te

geven. Soms gevoel ik mij, ten gevolge van deze licha-

melijke zwakheid, zoo mismoedig, dat de gedachte aan

den dood als half vertroostend bij mp opkomt. Maar

God is goed, en hierbinnen is er vrede.

Maartdag 29 October. Brieven! Dank God! Mijne

eerste brieven van huis sedert mijn vertrek vpf maanden

geleden! Allen wel. Nooit heb ik de waarheid zóó be-

grepen van het woord: „Eene goede tijding uit een ver

land is als koud water op eene vermoeide ziel.” Deze

brieven hebben mij meer goed gedaan dan een half-

dozijn bottels medicijn!
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Bijna verhuisd.

Ik moet, toen ik in de maand September de reis naar

liet meer deed, door de zon zijn aangetast geworden,

want, zooals uit mijn dagboek blijkt, ben ik tot midden

November ongesteld geweest. Ik leed gedurig aan lioofd-

pijn, koortsaclitiglieid en lusteloosheid. In het begin van

November werd ik erger, en ik begon zoo te beven, dat

ik nauwelijks schryven kon. Mijne krachten namen gesta-

dig af, en Dr. Cross wist niet wat mij scheelde, denkende

dat het maar de koorts was.

Op den namiddag van November 12, vroeg mij Mr. Bain

of ik niet wilde méégaan om met hem in de rivier te

baden. Het was drukkend warm, en ik dacht dat een

bad mij zou verfrisschen. Ik antwoordde: „Ja, ga maar

voort; ik kom aanstonds.” Daarop ging hy heen, verge-

zeld van twee jongens.

Omtrent een half uur later nam ik mijn handdoek en

volgde. Ik herinner mij alleen dat toen ik den heuvel

naar de rivier afging, myne beenen zoo zwak werden dat

ik nauwelijks wandelen kon. Toen ik kort daarna bij een

klipbank aankwam, en trachtte die af te klimmen, viel

ik neder, en verloor mijn bewustzijn.

Het verhaal van Mr. Bain is als volgt: „Daar Mr. Murray,

toen ik mij reeds wilde aankleeden, nog niet te zien ivas,

zond ik een jongen om te zien wat van hem geworden
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was. Terugkomende, zeide de jongen dat Mr. Murray

gevallen was, en niet kon opstaan. Ik kleedde mij toen

ten deele zoo spoedig mogelijk, en liep daarheen. Ik vond

hem op zijn rug liggende, en droeg hem met groote

moeite eenige treden ver, doch vond dat hij te zwaar

was om verder te worden gedragen. Eenigen van het

volk kwamen toen van de kraal aangeloopen, en vervoer-

den hem naar de hut van Dr. Cross, die ook juist van

een hevigen aanval van de koorts was opgestaan.

„Wij legden hem te bed^ en nadat hij een tijdlang zeer

razend was, verviel hij in een toestand van bewusteloos-

heid, (comatose) waarin hij tot laat op Woensdagavond

bleef. Gisteren en eergisteren hadden wij alle hoop op

zijn herstel opgegeven. Het was vreeselijk, de kramp-

trekkingen waarmede hij aangevallen werd te^aanschouwen.

Hij is ons als iemand die uit de dooden is opgestaan. Hij

was Donderdag nacht zeer rusteloos, en zoo razend, dat

wij hem aan het bed moesten vastmaken.”

Dr. Cross had maar weinig hoop op mijn herstel. Hier

zijn eenige van zijne aanteekeningen gedurende dien tijd:

„Maandag. Hij werd bewusteloos ingedragen. Werpt

zijne ledematen wild in ’t rond. Rochelend ademhalen.

Hevig braken. Rustelooze nacht. — Dinsdag. Lippen

zwart, tong vuil. Koorts 102.2°. — Woensdag. Den

geheelen nacht op. Stuiptrekkingen van tijd tot tijd. —
Donderdag. Beter, maar rusteloos.” —

Gedurende die dagen schreef hij aan Dr. Laws, dat hij

niet verwachtte dat ik er zou doorkomen. Hij en Mr. Bain

hadden reeds de plaats voor mijn graf gekozen, en volk

besteld om het te graven. Op den derden dag stond

Dr. Cross aan mijne zijde, met zijn vinger op mijnen pols,

en toen men hem naar het ontbijt riep, antwoordde hij

:

„Laat ons een weinig wachten; liet zal weldra alles over

zijn.” Ik had opgehouden te ademen en was reeds zwart
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in liet aangezicht alsof ik aan ’t verstikken was. Een

diepe zucht volgde en het ademhalen werd vernieuwd.

Zoo stond ik op den rand van het graf, waarin zij elk

oogenblik hadden verwacht mij te zien afdalen.

Maar de Heer heeft anders over mij gedacht. Hij

spaarde genadiglijk mijn leven
;

—•’ mocht het geweest

zyn tot eere Zijns Naams! Ik geloof dat Hij in aanmer-

king nam de ernstige gebeden, die aan de Kaap voor mij

nog zouden worden opgezonden, wanneer men eens de

tijding van het ongeval zou vernomen hebben. Na mijn

herstel sprak Dr. Cross eens: ,,Ik geloof, Mr. Murray,

dat u hersteld is in antwoord op de gebeden van uwe

vrienden aan de Kaap
;

anders weet ik niet hoe gij er

door kondet zyn gekomen.”

Nadat het gevaar reeds voorbij was, leed ik nog aan

zware hoofdpijn, en was bovendien zoo verzwakt, dat het

veertien dagen duurde, alvorens ik weêr kon beginnen te

wandelen. Terwyl ik aan die zwakheid leed, en wij geen

behoorlpke spyze hadden, kwam er over mij een sterk

verlangen naar huis. „Och,” dacht ik „als ik toch maar

bij mijne lieve moeder kon zijn, wat zou zy niet goed

voor my zorgen, en mij van al het noodige voorzien,

o a. van voedzaam en aangenaam eten in plaats van deze

pisangpap.” Dr. Cross zeide dat zoodra ik sterk genoeg

was, hij mij met de eerste de beste stoomboot naar de

Kaap zou terugzenden.

Op 30 November kwamen er boodschappers met onze

post aan. Dr. Cross was eerst bevreesd om mij mijne

brieven te geven, daar hij meende dat de opgewonden-

heid mijn hoofd zou benadeelen. Eindelijk echter stemde

hij toe dat ik mijne brieven mocht lezen. Het goede

nieuws van huis was mij eene ware verkwikking.

Wij vernamen dat het stoombootje gedurende de tweede

week van December van Manjawara’s zou vertrekken, en
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ten einde ik met de stoomboot naar huis kon vertrekken.

De distantie was 40 mijlen en daar ik nog zeer zwak

was, was deze reis te voet misschien de moeilijkste die

ik ooit heb moeten afleggen. Wij waren twee dagen op

weg en bevonden dat verscheidene van de groote en

bloeiende Konde kralen die wij op onze eerste reis

hadden bezocht, sedert door de Arabieren geheel waren

verwoest geworden. Waar vroeger alles leven en vreugde

waS; waar wij met vriendelijkheid ontvangen en van

overvloed van melk voorzien werden, vonden wij nu niets

dan afgebrande hutten en overblijfsels van verwoeste

tuinen en beestenhuizen.

Op den tweeden dag van onze reis werd ik zoo afge-

mat, dat ik niet meer met de anderen kon medegaan.

Mijn jongen Matapa en ik bleven derhalve achter, terwijl

Dr. Cross met het volk vooruit ging. Om de twee hon-

derd treden moest ik langs het pad nederliggen en rusten,

dan weder op en een weinig verder, totdat ik eindelijk,

geheel uitgeput, het meer bereikte, en God hartelijk

dankte, dat de reis nu ten einde was.

Een paar dagen later vertrokken wij met de llala, en

bereikten Bandawe twee da^en voor Kerstdag. Mr. Bain

had ik te Kararamuka’s achter gelaten en Dr. Cross te

Karonga, waar de oorlog nog aan den gang was. De

Ilala moest eenige dagen te Bandawe vertoeven en dan

de reis voortzetten naar het zuiden. Dr. Laws, die mij

zeer hartelijk ontving, was voornemens mij dadelijk naar

de Kaap terug te zenden, doch daar ik mij nu wat ster-

ker gevoelde, en tevens wist dat als ik zou terugkeeren,

dat waarschijnlijk het einde van onze Nyasa Zending zou

wezen, bad ik hem om mij te Bandawe te laten blijven.

Eindelijk stemde hij toe mij een maand daar te houden,

en dan te oordeelen of ik nog langer in Nyasaland zou
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kunnen blyven. Ik bleef gevolgelijk te Bandawe, en van

de vriendelijkheid en liefde die ik daar genoot, kan ik

niet genoeg spreken.

Hier liep het jaar 1888, dat mij zoo beteekenisvol

was geweest, ten einde, en ik kon in mijn dagboek

schrijven

:

Dank God vooe alles.



HOOFDSTUK XVIII.

Atonga bggeloof en Angoni vijandelgklieid.

Onder het gastvrije dak van Dr. en Mrs. Laws bracht

ik een maand door. Daar ik de taal niet meester was,

kon ik hem in het zendingswerk niet veel hulp verleenen,

wel een weinig in zijn werk als dokter. In sommige

deelen van Nyasaland en ook te Bandawe waren de

pokken toen juist erg, en wij hadden soms onze handen

vol met kinderen en volwassenen te enten. Wij gebruikten

wel eens een schoenmakers els om het vel van den arm

open te krabben ten einde de vocht te kunnen inwryven.

De huid der inboorlingen is nog al taai.

Hier begon ik ook de Chinyanja taal, zooals die daar

gesproken wordt, te hestudeeren. Deze taal wordt meer

algemeen gesproken dan eenige der talen van Nyasaland.

Dr. Laws had haar op zijne eerste statie te Cape Maclear

geleerd, en toen hij naar Bandawe vertrok, nam hij de

taal samen, en voerde haar onder het Atonga volk in.

Gevolg hiervan was, dat alleen de kinderen en jongelieden

de nieuwe taal leerden, terwijl oudere menschen die niet

naar school gingen, nooit het Evangelie in hunne eigene

taal hoorden. Al de prediking geschiedde in de Chinyanja

taal, totdat na verloo]) van jaren, jongelieden die tot

bekeering waren gekomen, uitgingen, om liet Woord in

de Chitonga taal — de eigenlijke taal van hunne ouders, —
te prediken.



Het volk van Bandawe leeft in gedurige vrees voor

Ilunne vijanden de Angoni, die de l)ergstreken op eenigen

afstand van liet meer bewonen. De Atonga wonen langs

de oevers van liet meer, waar de aarde zandachtig en

daarom minder vruchtbaar is. Zij kunnen derhalve geen

mielies of kafferkoorn zaaien, maar moeten zich tevreden

stellen met kasava — een soort van wortel die op })atata’s

gelijkt. De kasavawortels worden gedroogd en dan fijn

gestampt, om er meel van te maken. Dit volk is daarom

nog hierin gelukkig, dat het uit het meer overvloed van

visch kan krijgen.

Gedurende mijn verblijf aldaar kwam er op zekeren

dag eene dikke wolk van mugjes, op kleine muskieten

gelijkende, uit het meer, en bedekte de zendingsstatie en

naburige kralen. Deze insecten leggen hunne eieren op

het water. Na verloop van eenige dagen broeien er kleine

diertjes, oj^ wormpjes gelijkende, uit, die dan in het water

rondzwemmen. Eenige dagen later veranderen zij in vliegende

mugjes, en komen hij zwermen uit het water. Het volk

noemt ze Khunghu. Toen deze zwerm over de statie kwam,

gingen de meiden en kinderen met platte mandjes uit,

en vingen deze diertjes bij duizenden, evenals kinderen

vlinders met hunne hoeden vangen. Zij worden dan aan-

een gedrukt in den vorm van een koek. Die wordt op

de kolen gebraden, en men beschouwt het voor een lek-

kernij. Ik heb er zelf van gegeten, en vond den smaak

niet onaardig, — bepaald een vischsmaak.

De Atonga vrouwen hebben ook de eigenaardige

gewoonte van een gat in hun bovenli}) te maken, en een

wit steentje (kAvarts), zoo dik als een shilling daardoor

te steken. Ten gevolge hiervan steekt de bovenlip verder

uit dan de neus. zii beschouwen dit als zeer aantrekkelijk.

Hoe zij hare minnaars kussen weet ik niet. Ik zag hier

ook eene vrouw wier lippen als straf waren afgesneden
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geworden, ik meen omdat zij van den hoofdman kwaad

gesproken had. Zij zag er akelig uit, — de tanden zicht-

baar, alsof zij altijd grijnsde.

Het volk te Bandawe is zeer bijgeloovig. Kort na de

aankomst van Dr. en Mrs. Laws, sprak laatstgenoemde

een jongen van omtrent acht jaren op vriendelyke wijze

toe, hare hand op zyn hoofd plaatsende. Niet lang daarna

werd het kind krank en stierf, waarop de ouders Mrs. Laws

beschuldigden van hun kind betooverd te hebben. Volgens

gewoonte van het land moest zij, om haar onschuld te

bewijzen, den giftproef doorstaan. Dit zou Dr. Laws

natuurlijk nooit toelaten, en men besloot derhalve op eene

andere wyze haar onschuld of schuld te weten te komen.

Zy namen twee hoenders, een witte en een zwarte. Het

witte hoender stelde Mrs. Laws voor, het zwarte een

onbekende vijand die het kind betooverd had. Als het

witte hoender aan het vergift stierf dan was het bewezen

dat Mrs. Laws schuldig was. Zij gaven het vergift,

Mivabve genaamd, de hoenders in
;
doch door de bestiering

Gods, zooals wij gelooven, stierf het zwarte hoender, ter-

wijl het witte ontkwam. Zoo werd dan Mrs. Laws in

hunne oogen voor onschuldig verklaard.

Nadat ik een paar weken in Bandawe had doorgebracht,

ging het reeds met mijn herstel zoo goed, dat Dr. Laws

zeide dat hy nu vrijmoedigheid had om mij in het land

te laten blijven, op voorwaarde echter dat ik uiterst

voorzichtig zou zijn om mij aan de stralen der zon niet

bloot te stellen. Ook ontving ik een bemoedigende bood-

schap van een lieven ouden heer, kapitein SheriflPs, die

toen over het stoombootje Charles Jansen bevel voerde

:

„Zeg aan Mr. Murray dat hij niet mismoedig worden moet.

Ik heb al twee malen zonnesteek gehad, en ben nu weer

frisch en gezond.” Arme oude heerl Kort na dezen kreeg

hij een derden zonnesteek, waaraan hij ook bezweken is.



Naar Njuyu.

Dmu,!’ liet op de bergen ten noordwesten van JBan-

dawe gezonder en koeler is, besloot Dr. Laws mij

naar de zendingsstatie van Dr. Elmslie, ook van de Vrpe

Scliotscbe Kerk, te zenden. Zyn statie Njuyu genaamd,

is omtrent 12 uur te paard (72 mijlen) van Bandawe

(^eleffen.O O
23 Januari 1889. Heden morgen vertrok ik van Ban-

dawe. Daar Dr. Laws mij niet sterk genoeg beschouwde

om de reis te voet af te leggen, moest ik van een machila

gebruik maken. De machila bestaat uit een hangmat

van sterk zeil gemaakt, zeven bij vier voet in grootte,

en met touwen onder een lange bamboespaal vastge-

maakt. Eén jongen draagt dan voor, en één achter. Ge-

woonlijk zijn er van zes tot tien dragers — naar het

o’ewicht van hem die gedragen wordt, of naar den afstand

die afgelegd moet worden — die elkander beurtelings

aflossen.

De reis duurde bijna drie volle dagen. Ik had gehoopt

wild of ongedierte langs den weg te ontmoeten, doch

zag slechts drie of vier elanden. Toen ik op een nacht

in het bosch sliep werd ik schielijk wakker met den

indruk als had ik een leeuw hooren brullen. Ik lag dood

stil, mijn hart klopte al sneller; ik hield in mijn angst

mijn adem op. Daar was het weer! Het was maar een

jpaclda

!

Machilarijden is onder gewone omstandigheden niet

onaangenaam. Doch als de weg nat en glibberig is, dan

is het soms minder veilig, want de dragers laten u soms

vallen, of liever — zij vallen met de machila en u daarin.

Toen dit de eerste maal met mij gebeurde was ik juist

half aan ’t slapen, en wist vooreerst niet wat er gebeurd

was. Ik dacht op het oogenblik dat ’t een aardbeving
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Qe,woor\l;yK ga.an 'tn)

op een d raf.

ger\d is het

ongam aKKel';^

Door de rivier rr\oestcn z)< alten helper\

5orT\s valt de achterste drager.

Man in machila.
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Avus. Toen ik omkeek zag ik den achtersten drager op

z\]n aangezicht onder de machilapaal liggen.
’

Te Njiiju werd ik door Dr. en Mrs. Ehnslie met de

grootste hartelykheid ontvangen. Zij woonden alleen op

deze statie, en hadden, tengevolge van de onvriendelijk-

heid van de Angoni onder wie zy arbeidden, vele moei-

lijkheden moeten doorleven. Bij ééne gelegenheid had

Dr. Ehnslie alles van waarde in eene van de kamers van

zijn huis begraven, en stonden zij op het punt gedurende

den nacht te ontvluchten. Een impi of commando was

tegen hen aangerukt, en was tot voor de deur van het

zendingshuis genaderd. Dr. Ehnslie zat op zijn stoep hen

aan te kijken : zij kwamen nader, dreigden hem, maar

keerden toen terug. De Heere bewaarde genadiglyk Zijn

dienstknecht en Zyne dienstmaagd, en de krijgslieden keer-

den naar hunnen koning terug zonder de zendelingen

eenig kwaad te hebben aangedaan.

Na de vijandschap kwam er een tyd van onverschillig-

heid. Men liet den zendeling aan zichzelven over. Niemand

bezocht de diensten dan eenige slaven. Het was een zaaien

met tranen.

Op zekeren Zondag bemerkte Dr. Elmslie een vreemde-

ling hij den dienst. Hij scheen zeer ernstig en aandachtig.

Zijne oogen waren op den prediker gevestigd, en in zijn

ernst kwam hij al nader en nader. Dr. Elmslie gevoelde

zich zoozeer bemoedigd dat hij te ernstiger sprak. Eindelijk

zat de aandachtige vreemdeling vlak voor hem op den

grond (er waren geene banken). Opeens stak hij de hand

uit, trok aan het baatje van den prediker, en zeide:

„Mijnheer, geef mij als ’t u belieft toch een snuifje.”

Verbeeldt u de teleurstellino* A-an den zendelino*!O O
Nu echter is alles veranderd. Er zijn eiken Zondag

groote opkomsten. De oude koning is dood, en zijn op-

volger is een christen. Onder de Angoni in ’t algemeen

9
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is er een treffende begeerte ontstium om te leeren lezen,

en velen hunner werken eenige maanden lang om als

loon een Zulu-Bybel te ontvangen.

Misschien zal het niet zonder belang wezen als ik in

’t volgend hoofdstuk verhaal vanwaar deze Angoni zyn

gekomen. Voor de meeste bijzonderheden daar vermeld

ben ik aan Dr. Elmslie dank verschuldigd.



HOOFDSTUK XIX.

Angoni overwinnaars door het Evangelie

overwonnen.

De Angoni onder wie Dr.Elmslie arbeidt zijn eigenlijk Zulus.

Van sommige van hunne oude hoofdmannen heeft hy hunne

geschiedenis vernomen, die ik in ’t kort hier teruggeef.

Oorspronkelijk woonden zij langs de Tugela en Umpisi

rivieren in de landstreek nu bekend als Natal. Zij waren

een onafhankelijke stam en noemden zichzelven Ama-
hlongwa, maar werden door den grooten Zulu koning

Chaka overwonnen, en zekere Zwangendaba werd over

hen als hoofdman geplaatst. Deze hoofdman echter werd

afvallig van Chaka, en vertrok met vrouwen, kinderen

en beesten naar het noorden.

Op hunne reis noordwaarts overwonnen zy de Amatonga,

Bakalaka of Mashonas, en Abasenga aan de Zambesi,

velen van wie zy medenamen en wier hoofdmannen

Zwangendaba tot raadslieden maakte. Daarom vonden

wij nog in 1889 dat sommigen van de raadslieden van

den Ngoni koning Mombera tot die stammen behoorden.

De Angoni zijn waarschijnlijk in het jaar 1825 over

de Zambesi getrokken. Zij vertellen dat er juist, toen zij

de rivier overtrokken, eene zonsverduistering plaats vond,

en dit gebeurde in de jaren 1825 en 1835. Dit laatste

jaar zou echter te laat zyn, daar Mozelikatse reeds in

1828 Matabeleland binnentrok.



Van de Zambesi gingen de Angoni liet Nyasameer

voorbij langs liet westen van liet meer, in de nabijheid

van de rivier Loangwa, die in de Zambesi vloeit. Zij

gingen de rivier Zambesi — die door het meer Bangweolo

vloeit, en vandaar naar de Congo — over, en bereikten

het Fipa land ten zuidwesten van het meer Tanganika.

Hier bemachtigden zij de inwoners van het land, en

namen van hen den privaten naam van Jeri over. De

oude overgeblevene Angoni in Mombera’s land behouden

nog dezen naam.

Hier is hun koning Zwangendaba, die hen over de

Zambesi gebracht had. overleden. Na zijnen dood ont-

stond er oorlog tusschen zijne zonen, met het gevolg

dat een gedeelte van het volk onder Mombera naar het

oosten gingen, tot dat zij het Nyasameer bereikten. De

meesten van hen trokken echter naar het zuiden, en

vestigden zich in het land der Atembuka nu bekend als

Noord Angoniland. Anderen trokken verder naar het

oosten langs den noordoever van Nyasa, en vestigden

zich op de bergen nabij het meer waar zy, thans

Magwangwara genoemd, als beruchte roovers en moor-

denaars bekend staan.

Nadat zy zich onder Mombera in Noord Angoniland

o’evestio’d hadden, ontstonden er onder hen inwendige

twisten, met het gevolg dat Mpezeni met een gedeelte

van het volk naar het zuidwesten wegtrok, en nu aan

de oevers van de Loangwa rivier woont.

Naar hunne gewoonte gingen de Angoni jaarlijks op

strooptochten uit. Bij eene gelegenheid zond Mombera

een gedeelte van zyn leger onder Chiwere, een van zijne

bevelhebbers, om het land naar het zuiden, door de

Achewa bewoond, aan te vallen. Chiwere overwon dat

land en vond het daar zoo goed, dat hij besloot niet

weder terug te keeren, maar zich aldaar te vestigen. ^ij
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kregen vrouwen van onder de Acliewa, en ofschoon zij

in de minderheid waren, bleven zij de regeerende macht,

terwijl het volk dat zij overwonnen hadden hunne slaven

werden.

Het gevolg van dezen toestand van zaken is, dat hunne

kinderen allen de taal van hunne moeders geleerd hebben,

en de Zulu of Chingoni taal sterft langzamerhand uit.

Van hier komt het ook dat het volk soms Angoni en

soms Achewa genoemd wordt.

Het is onzeker of het koninkrijk van Chikusi in Zuid

Angoniland op dezelfde wijze ontstaan is. Het schynt

echter meer waarschynlijk dat hy en zijn volk in die

streken achterbleven, toen de Angoni voor de eerste

maal dat land op hunne reis noordwaarts voorby trokken.

De Angoni zijn bekend als een dapper en bloeddorstig

volk. Hun naam boezemt vrees bij al de omliggende

stammen in. Jaarlijks gaan hunne krijgslieden op stroop-

tochten uit om slaven te vangen en buit in te zamelen.

Terwijl ik te Njuyu mijn verblijf had, kwam er op een

nacht een boodschapper om Dr. Elmslie te roepen. Een

leeuw had een Angoni hoofdman zwaar gewond. Wij

namen een lantaarn en onze geweren, en vergezelden

den man. Hy bracht ons naar eene kraal vier mylen

van de statie, waar wij den hoofdman vonden met ge-

vaarlijke wonden in het hoofd, de heup en den voet.

Wij deden voor hem wat wij konden maar hy is den

volgenden dag overleden. Men verhaalde ons dat hij en

zijne vrouw en zoon uit waren om tuin te maken, toen

een leeuw onverwachts op de moeder sprong. De oude

man liep toe gevolgd door zijnen zoon om haar te helpen,

waarop de leeuw haar verliet en op hem sprong. Zijn

zoon echter was bij de hand met een kaffer handbijltje,

en doorkliefde den kop van den leeuw terwijl hij nog

over zijn vader stond.
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Een avond zag Dr. Elmslie twee groote leeuwen voor

zyn huis geen vijftig treden van de voordeur. Hij heeft

ze echter in vrede gelaten, daar een gewonde leeuw

bekend is voor zijn slecht humeur. Strandjutwolven of

hyaenas zyn zeer overvloedig. Een avond verscheen er

een voor mijn venster en pakte myn hondje voor zijn

avondeten beet.

De nesten van de rpstmieren zijn hier grooter dan ik

ze ergens anders gezien heb; zij zyn bijna heuvels. Maar

vreemd, ofschoon het land vol is van deze kleine heuvels,

ongetwijfeld door mieren gebouwd, heb ik niet een van

die nesten gezien met de mieren nog daarin. Een nest

naby de Zendingsstatie is zoo hoog als het huis.

Van rijstmieren gesproken. Hier zijn zij in grooten

overvloed, doch hebben vele vijanden, bijvoorbeeld de

Angoni, die ze eten. Ook is het amusant om de padden

(kikvorschen) te zien, wanneer de vliegende rijstmieren

na regen uitkomen. Zy zitten voor eene opening in een

mierenhoop, en telkens als eene vliegende mier uitkomt,

gapen zij, met het gevolg dat de arme mier langs hun

keel afvliegt.

Er is ook een ander soort van zwarte mier^ groot en

sterk, 3/^ duim lang, die in troepen van 150 of 200 een

rijstmierennest bestormt. Honderden van de bewoners

worden gedood en naar het nest van hun vijand gevoerd.

Het is zeer interessant dit te zien.

Men zegt dat eene rystmierkoningin tachtig millioen

eieren per dag legt. Zelf heb ik ze niet geteld. Ik

wenschte wel dat de hoenders alhier dit goed voorbeeld

willen navolgen.

Oude Vrienden. — Ik heb vele oude bekenden alhier

ontmoet. Ik zal u van drie vertellen.

De eerste, muskieten., die zeer gezellig zyn, vooral

’s nachts. Zij zingen bij het uur, gratis, of in ruil voor
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])loed. Er zijn drie soorten : de bonte muskieten zyn zeer

wreed van geaardheid. Gedurig was ik vol bulten.

Ten tweede, dubheltjesdorens

!

Indien men niet bloot-

voets wandelt, dan klimmen zij over de zyde der schoenen.

En toch, eens in de wereldgeschiedenis zijn zij tot nut

geweest. Toen de Angoni het eerst hierheen kwamen,

om het land te overwinnen, werden zij door de inwoners,

de Atembuka, tegengestaan. Laatstgenoemden, die het veld

kenden, leidden den vijand in een groote plaat dubbeltjes-

dorens, en terwijl de Angoni bezig waren met de dorens

uit hunne voeten te halen, werden zij verslagen door de

Atambuka. Zoo verhalen de geschiedschrijvers alhier.

Mijn derde vriend (!) hier gevonden, is klltsgras

!

Ik

bejammer degenen, die met klitsgras onbekend zijn. Hier

is het bijzonder geil. Zaad is alhier gratis te verkrijgen.

Voorleden Zaterdag was ik uit, om wilde eenden te

schieten, en moest door klitsgras loopen, tot onder mijne

armen. Het einde van die zaak was dat ik meer klitsgras

meenam naar huis dan eenden.

De Angoni gelooven ook onbepaald in hunne toove-

naars. Onze naaste buurman is een toovenaar, zijn naain

is Tembo. Zijn geval echter is eigenaardig. Hij onder-

steunt het Zendingswerk, ten minste met zijne sympathie.

Drie van zyne zonen zijn onderwijzers in het schooltje

alhier. Hij zelf zegt, dat beide hij en Dr. Elmslie toove-

naars zijn. Hij komt naar de diensten, en dikwijls maakt

hij het gepredikte aan de anderen duidelijk. Hij heeft

omgang met de geesten, goede geesten verzekert hij ons.

Voor het overige belijdt hij in een eenig God te gelooven

en Hem te aanbidden. Misschien is hij nader bij het

Koninkrijk dan wij denken, — nader bij dan sommigen in

een Christelijk land, die meer god.sdienstige kennis hebben,

maar minder oprechtheid. Eerlijke toovenaars zijn echter

zoo schaars als witte kraaien.
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Zooals vroeger gezegd was liet zendingswerk onder de

Angoni in liet begin zeer moeilyk. Zy waren bij den

aanvang te hoogmoedig, en gevoelden dat het Evangelie

een einde maken zou aan hunne veelwijvery, strooptochten

en andere zonden. Zy hebben Dr. Elmslie zelfs verboden

hunne slaven te veel te leeren. Drie jongens, echter,

kwamen des nachts naar het zendingshuis om te leeren.

Zij werden bedreigd en vervolgd, maar volhardden.

Twee van deze, zonen van den ouden toovenaar, zijn

nu (1897) evangelisten onder de Angoni. De een Mawelera

genaamd, heeft thans opzicht over het werk te Njuyu,

daar Dr. Elmslie een ander hoofdstatie te Ekivendeni

gesticht heeft. De andere, Makara^ is ook op zijne eigene

buitenstatie nl. Elangeni. Men heeft ook een tweede

hoofdstatie onder de Angoni gesticht en wel te Hora,

die bearbeid wordt door een blanken zendeling, den

WelEerw. D. Fraser.

De derde der broeders, Chitezi genaamd, is ook een

Christen, en zoover als de zendelingen oordeelen kunnen

oprecht in zijn leven. Hij is echter nog ongedoopt omdat

hij twee vrouwen heeft. Zijn geval is een bijzondere, en

men weet niet wat te doen. Zijne beide vrouwen zijn ook

Christinnen, in elk geval uiterlijk. Beide hebben haren

man en elkander lief. Zij schijnen allen te zamen eene

gelukkige familie uit te maken, maar zij mogen niet

gedoopt worden.

Gedurende 1896 hebben over de 100 Angoni aanzoek

gedaan om gedoopt te worden. Eén merkwaardig geval

kan genoemd worden. De zoon van een hoofdman, een

beruchte krijgsman en alom bekend voor zijne wreedheid,

heeft verklaard den Heere Jezus te willen volgen. Hij

heeft zes vrouwen weggezonden, en wat nog meer zegt,

hij heeft van zijne beesten verkocht ten einde zijne vroe-

gere slaven te betalen om een groot vierkant huis voor
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hem te bouwen. Lang heeft liij den Satan met geheel

zijne kracht gediend, en nu zoekt hij zijnen nieuwen

Heer en Meester met evenveel geestdrift te dienen.

Waarlijk het Evangelie is eene kracht Gods, en wonder-

werken vinden nog plaats als wij maar oogen hebben

om te zien en ooren om te hooren.

Zulke bekeerlingen uit het heidendom zijn echter aan

bijzondere verzoekingen blootgesteld, en hebben onze

gebeden zeer van noode. De Heere Jezus bad voor

PetruS; dat zijn geloof niet zou ophouden. Laten wy die

Jezus volgen, dit werk der voorbidding van onzen Heer

overnemen, en voor de bekeerlingen uit het heidendom,

die de Satan zeer begeert om te ziften als de tarwe

(Lukas 22 : 31), bidden, dat hun geloof niet ophoude.

Want er wordt meer op aarde door het gebed uitgericht

dan deze wereld van weet.



HOOFDSTUK XX.

Zoeken naar eene Statie.

Terwijl ik te Njuyu vertoefde, hoorden wij van den

ontijdigen dood van den WelEerw. Bain. De slag was

zeer onverwacht. Juist voor den laatsten aanval van inflam-

matie in de nieren, zag hij er bijzonder goed uit. De

oorzaak van den laatsten noodlottigen aanval was, dat hij

gedurende een geheelen nacht in eene open boot aan

den regen werd blootgesteld. Het verlies is, van wege

zijne taalkundige talenten, bijzonder groot. Niemand kon

een taal zoo spoedig aanleeren als hij. Vaak verschilde

hij van de andere Zendelingen, doordat hij onwillig was

om boeken te vertalen. Hij meende dat hij dat niet tot

zyne eigen satisfactie doen kon. Nog onlangs liet hij

zich bewegen om een klein spelboek te schrijven, en het

Evangelie van Markus in de Nkondé taal over te zetten.

En dit is al dat wij hebben van zijne zesjarige studie van

de taal. Hij is heengegaan, en met hem de wetenschap

van die talen, die geen ander Europeaan kent.

Op den Ssten Juli kwam de Hola aan met Br. T. C.

Vlok aan boord. Ik was naar Bandawe gegaan om hem
te ontmoeten. Het was mij eene groote vreugde een

medearbeider te kunnen verwelkomen, daar wij nu onzen

eigenen werkkring konden kiezen en het werk aan den

gang zetten.

Op aanbeveling van Dr. Laws, die het land beter kent
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(IcUi iemand anders, l)esloten wij oni de koninkrijken naar

het Zuidwesten van Bandawe te doorreizen. Het scheen

alsof het Noordeinde al meer en meer door Arabieren

invloed tegen het zendingswerk gesloten werd. Naar het

Zuidwesten lagen de kralen van verscheidene hoofdman-

nen, nl. langs het meer, Junibe (een Arabier) Pemba en

Ndindi : verder naar binnen, op het hoogveld, Mwasi,

Chiwere, Tambala en anderen. Wij besloten langs het

hoogveld te gaan en langs de oevers van het meer weer

terug te keeren.

Wij begonnen dadelijk ons voor de voetreis gereed

te maken. Het was een moeilyk werk, daar zooveel van

Br. Vloks bagage achtergebleven was. De zendelingen te

Bandawe hebben ons dan ook veel geholpén aan wat wij

voor de reis noodig hadden,

In mijn dagboek schreef ik

:

„12 Juli. Op Dinsdag had Br. Vlok een tamelijk hevigen

aanval van koorts. Nu echter is hij beter, slechts wat zwak.

Wy zijn flink bezig om voor de voetreis klaar te maken.

Rangschikking, pakken, opzicht houden, tent maken, zak-

ken maken, enz. Het werk is niet heel licht, en te midden

van alles krijg ik een „bilious attack,” kon niet eten,

moest mijzelven dokteren. Heden avond ben ik weer wel.

Vlok was zoo van alle beddegoed ontbloot, dat ik hem
een deel van het mijne moest geven. Ook moest hij een

gedeelte overnemen van wat Mr. Bain hier had nagelaten.

Wij hebben 45 van het volk als dragers gehuurd met

een hoofdman er bij. Onze kok heeft „bedankt,” mijn

lijfjongen wil ook naar huis gaan, en wij moeten anderen

vinden. Daar er niet genoeg voorraad voor de reis aan-

gekomen was, moeten wij leenen, ruilen, koopen. Drachten

die te zwaar zijn, moeten lichter gemaakt worden. Wij

moeten geweren voor de dragers krygen, kogels vormen,

dopjes leenen, manschappen vooruit zenden om voedsel
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te koopen, zakken maken voor de kralen, die als geld

dienen. Zoodanig zyn eenige van onze plichten en moei*

lykheden. Welk een zorg en welke omslachtigheid!”

Op den Zondag vóórdat wij op reis gingen vierden wij

diet Heilig Avondmaal. Dr. Laws sprak in de Chinyanja

taal, terwijl ik een toespraak in het Engelsch hield over

de woorden: Hij moet ivassen, maar ik minder worden.

Mogen wij minder, minder, minder worden en Hij Alles !

Op den Juli vertrokken wij, reizende langs de

oevers van het meer in eene zuidelijke richting, totdat

Avy de kraal van Mbewi bereikten, 30 mijlen van Bandawe.

De oude hoofdman alhier, Mbewi genaamd, ontving ons

met vriendelijkheid, en zocht zooveel mogelijk uit ons te

halen. Hij was vooral begeerig om vuursteenen voor zijne

oude geweren te krijgen. Hy draagt misschien nabij een

honderd olifantsstaart haren om zijn nek met toovermid-

deltjes daaraan, om hem te bewaren voor ziekte, onge-

lukken, ongedierte, en wat dies meer zy.

Hier verheten wij het meer, en reisden verder naar het

westen, de bergen op. Het lage veld en de kloven zijn

met bossclien begroeid, maar boven op de bergen is het

alles gras, met slechts enkele bosschen. Dien namiddag

werd ik kreupel met een pijn in de knie. Kort daarna

zagen wij een troep olifanten. Br. Vlok en ik waren

natuurlijk zeer opgewonden en ten spijte van de knie hepen

wij ze achterna. Wy kwamen tot omtrent 100 yards van

een grooten olifant, en begonnen toen eene discussie ivaar

het dier te schieten. Ons besluit was „achter het oor.”

Wij vuurden en — de olifant schudde zyne groote ooren

en ging op een draf daarheen. Wij weer achterna, maar

te vergeefs, want de dieren waren te wild. Teleurgesteld

keerden wij terug met het voornemen om den volgenden

keer „achter het blad” te houden.

Het was Zaterdagnamiddag, en daarom moesten wij naar
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water zoeken, om aldaar den volgenden dag te kunnen

rusten. Wij vonden ook tegen den avond eene geschikte

plaats, en lieten onze tent daar opslaan.

Wij bleven hier dien Zondag over en waren blijde om
een weinig te rusten. Wij waren weer in het boschveld

gekomen, en de herinnering aan dien stillen Zondag in

het veld onder de hoornen blyft mij nog bij.

Maandagochtend weer op reis, door mijlen op mijlen

van onbewoond land. Er is wild te zien, doch niet heel

veel. Vóór het einde van de week bereikten wij het land

van den opperhoofd Mwasi, die ons met geen bijzondere

vriendelijkheid ontving. Hij is een van de grootste bede-

laars die ik ooit ontmoet heb. Hij vroeg eenvoudig alles

wat hij zag, onze kombaarzen, borden, potten, geweren

enz. Eindelijk waren wij verplicht om hem uit onze tent

te houden. Waar hij ons echter het meest om vroeg was

kachasii of brandewijn, waarmede de Portugeesche jagers

hem altijd hadden voorzien, naar hij ons vertelde. Ook

zijn volk maakte op ons een ongunstigen indruk. Zij waren

hoogmoedig, onbeleefd en voorbarig. Zij kwamen in de

deur van onze tent zitten en maakten aanmerkingen, soms

al spottende, op alles wat zij zagen. De Zondag dien wij

hier doorbrachten was een zeer onaangename.

De ligging van zijne hoofdkralen is ook ongunstig. Zij

hebben geen loopend water, en scheppen uit kleine putten

die zij in eene naburige vlei gegraven hebben.

Mwasi gaf ons een kleine olifantstand als geschenk,

maar was met zijn bedelen zoo lastig, dat hy eindelijk

de waarde van omtrent £ 3 sterling van ons als weder-

geschenk kreeg. Telkens, als hij iets van ons vroeg en

wij het weigerden, herinnerde hij ons aan het ivoor dat

hij ons gegeven had.

Een broeder of ander familiebetrekking van Mwasi

kwam ons ook dikwijls zien. Hij was een reus van een
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begeerte was om een paar stevels te dragen. Ik ant-

woordde dat wij niet hadden dan voor ons zelven, maar

daar hij zoo aanhoudend en onbeschaamd was, liet ik

hem een van mijne schoenen aanpassen. Hy kreeg niet

veel meer dan den grooten toon in den schoen. Toen

was hij tevreden.

Wij waren dankbaar om veilig uit Mwasi’s land te

ontkomen. Zij zyn een natie van slavenhandelaars, ver-

waand en brutaal. In 1895 zond het Engelsche Gouver-

nement een expeditie daarheen, om aan den slavenhandel

een einde te maken. Zy veroverden Mwasi’s kraal en

bouwden een fort aldaar.

Op de kaarten van Midden-Afrika vindt men ten wes-

ten van Kotakota een berg, „Kasunga” gemerkt. Aan

den voet van dezen berg woont Mwasi.

Na Mwasi’s land verlaten te hebben, reisden wij een

60 of 70 mijlen in een zuidelijke richting, door vrucht-

baar doch onbewoond land^ meestal boschveld. Wij trofiPen

een aanzienlijken stroom, de Bua-rivier aan, die door

zeekoeien bewoond wordt. Na vijf dagen bereikten wij

den eersten hoofdman die onder Chiwere staat. Zijn naani

is Nsakambewa, beteekenende muis-jager, want, zeggen

zij, hij heeft de arme Achewa als muizen gejaagd. Hij

is nog een van de oude Angoni, die oj) strooptochten van

het land van Mombera gekomen zijn, zooals hierboven

vermeld werd.

In zijne verhouding tegenover ons echter geleek hij

meer op een muis dan op een muizenjager. Hij was eerst

zoo bevreesd dat hij ons niet wilde zien, hebbende hy

nog nooit een niensch met een witten huid gezien. Hij

was bang dat wij hem betooveren zouden. Eindelijk, na

wat oponthoud, kwam hij tegen den avond uit, vooraf-

gegaan door een aantal van zijne vrouwen, die tusschen
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hem en den gevreesden blanken man moesten zitten, zoo-

dat, als er tooverkracht van ons uitging, die door zyne

vrouwen opgevangen kon worden, voordat zy hem

bereikte. Welk een dappere held, welk eene ridderlijke

handelwijze

!

Den volgenden dag had hij meer moed en bracht slechts

ééne vrouw om tusschen in te zitten. Hij ondervraagde

ons omtrent ons doel in het rondreizen, en verklaarde zich

niet alleen bereid om ons daar te ontvangen, maar drong

er sterk op aan dat wij ons in zijne nabijheid zouden

vestigen.

Wij hoorden later dat hij een oude wreedaard was en

zonder aarzelen menschen liet dooden. Hij was zoo achter-

dochtig, dat, als hij meende dat een of ander zijner onder-

danen te veel invloed verkreeg, hij dien terstond liet

ombrengen. Het is ook zijne gewoonte om wanneer aan

een van zijne vrouwen een kind geboren wordt, het kind

naar zich te laten brengen om onderzocht te worden. Is

het kind licht van kleur, dan is het goed, maar als het

kind donkerkleurig is, dan zegt hij
:

,,dit is niet mijn

kind, de moeder is schuldig aan overspel doodt haar en

haar kind dadelijk.” En dit wordt dan ook gedaan.

De statie Kongwe, waar Br. Blake thans arbeidt, is drie

mijlen van de kraal van dezen ouden hoofdman gelegen.

Na eenige dagen hier gebleven te zijn, vertrokken Br.

Vlok en ik om naar de kraal van het Opperhoofd van

het land, Chiwere, te gaan. Soms wordt hij ook Koning

genoemd, maar dit geeft toch geenszins te kennen dat

hij een paleis bewoont of een kroon draagt^ noch ook in

I
koninklijken staat leeft. Zijn paleis is een hut, zijn

schepter een assegaai of knopkirrie, en zijn gewaad twee

tot vier yards blauw linnen om het lijf.

Toen wij de kraal van een ander ouden hoofdman, met

name Chidomai bereikten, omtrent vier mijlen van waar
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doinai ontving ons met vriendelijklieid, maar wilde ons

niet toelaten verder te gaan, alvorens wij verlof gekregen

hadden van het opperhoofd. Het volk was ook bevreesd

om ons naar him koning te brengen, daar zij niet wisten

of wij met vriendelijke bedoelingen kwamen al dan niet.

Na eenige dagen liet hij ons roepen, en wij gingen

naar zijne kraal, die niet meer dan 30 of 40 hutten

bevatte. Hij was eerst wat schuw, maar kreeg weldra

meer vrijmoedigheid, zoodat wij tamelijk veel van hem
zagen. Hij was zeer geïnteresseerd in alles dat hij zag

en bedelde om niets. De indruk dien hij op ons maakte

was zeer gunstig. Wij maakten het doel van onze reis

duidelijk en hij was heel ingenomen met het denkbeeld

dat wij ons in zijn land zouden komen vestigen. Hy
beloofde alles voor ons te doen dat hy kon, plaats te

geven voor eene statie, zijn volk naar onze diensten te

laten komen en voor ons te laten werken.

Het volk alhier maakte ook op ons een veel gunstiger

indruk dan het volk van Mwasi. Zij zijn bescheiden,

vriendelijk en beleefd, en voor ongebleekt linnen of kralen

konden wij hoenders, mielies, patatas, boonen, pompoenen

en andere produkten koopen.

Het land scheen vruchtbaar te zijn en het klimaat

gezond en veel koeler dan langs het meer, zynde wij

l)ijna 2000 voet hooger dan het meer, en zegge 3200

voet boven de oppervlakte der zee. Loopend water was

er ook. Kortom alles droeg daartoe hij, om ons den

indruk te geven dat dit ons toekomstig arbeidsveld zou

moeten zijn. Op den tweeden Zondag van ons verblijf

aldaar, bood Chiwere aan zijn volk op te roepen, ten

einde te komen hooren wat wij te prediken hadden. Een

gemeente van zoowat 200 zielen vergaderde in de open

] licht, en na de Tien Geboden en het verhaal van den
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Minden Bartimeüs voorgelezen te heM:)en, trachtte ik in

gebroken taal het gelezene duidelijk te maken. Daarna

riep ik den kapitein van ons reisgezelschap, Chipojola op,

om duidelijk te maken wat ik getracht had te zeggen.

Hij sprak, zoover als ik hem verstaan kon, alleen over

het vierde gebod, dat zy een dag rusten moeten uit zeven

en verder dat de Heere Jezus een groote Mzungu of

blanke man was. Weinig hebben de arme heidenen

begrepen, vrees ik, maar er was toch een begin van de

prediking, en als ik terug zie op dien Zondag en let op

wat wij nu na zeven jaren uitgevoerd hebben, en hoedat

meer dan één van die blinde heidenen thans ook door de

kracht des Heiligen Geestes ziende is geworden^ dan kan

ik niet anders dan God danken en grootere dingen voor

de toekomst verwachten. Ons werk zal niet ijdel zijn in

den Heer.

10
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Terugreis. Olifant en Zeekoe.

Van het koninkrijk van Chiwere gingen wij direkt naar

het meer, en bereikten de oevers nabij den mond van

de rivier Lintipi. Hier bezochten wij eerst den hoofd-

man Pemba^ die ons een vetten bok als geschenk gaf.

Uit zijn vet maakte Br. Vlok 23 kaarsen. Toen wij echter

kennis namen van eenige slaven die hij in een hut met

slavenstokken om de halsen gebonden hield, werd i'ii

bevreesd dat wij zijn slavenhandel zouden beschadigen,

en verzocht hij ons te vertrekken. Daarop gingen wij

naar zijn broeder Ndindi, die eenige mijlen naar het

zuiden woonde, en die ons uitgenoodigd had hem te komen

bezoeken. Deze hoofdman ontving ons met vriendelijkheid,

en beloofde dat als wij besluiten zouden een zendings-

statie in Chiwere’s land te stichten, de stoomboot onze

bagage en brieven bij hem aan wal kon zetten, en hij

daarvoor zorgen zou, en alles naar ons opzenden. Wij

hebben later van zijn aanbod gebruik gemaakt, en hij

heeft ons altijd getrouw bijgestaan.

Terwijl wij niet heel ver van de dorpjes van Pemba

reisden, vond een van ons volk, met name Tumbalanyemba

(d.i. zak met boontjes) een dooden olifant, en kwam het

ons aanzeggen. Volgens gewoonte van het land behoorden

de tanden aan de hoofden van zulk een reisgezelschap.

Wij sloegen derhalve onze tent bij het naaste water op.
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en Br. Vlok ging zien wat liet was. Hij vond tusschen

de bosschen een olifant waaraan de aasvogels al bezig

waren, en dien men verder ruiken dan zien kon. De

tanden waren niet heel groot, maar toch de moeite waard,

zijnde het gewicht van elk omtrent vyftien ponden. Daar

Br. Vlok wegens den ondraaglijken reuk niet heel nabij komen

kon, zond hij eenigen van het volk met een handbijltje

om de tanden uit te kappen. Geheel ons uiendo of reis-

gezelschap ging dadelijk na het kampeeren het dier zien.

Zij w^aren uitgelaten van vreugde bij de gedachte aan

overvloed van versch vleesch! Elkeen kwam terug met

zooveel vleesch als hij kon dragen. Wij waren verplicht

om wegens den reuk hun kamp van het onze te verwij-

deren. Zij bleven dien nacht rondom de vuren laat op-

zitten om olifants karbonaatjes te braden.

Wat de tanden betreft hebben wij ze, tezamen met

den een door Mwasi ons gegeven, later aan de African

Lakes Co. voor £ 15 verkocht, en het geld in de Zen-

dingskas gestort. Wij hebben aan den Boontjeszak de

waarde van £ 2 gegeven, waarover hij en zijne vrienden

ten hoogste tevreden waren.

Op onze terugreis moesten wij 17 of 18 mijlen door

een dorre en warme streek te voet afleggen, en wel zonder

water. Wij lieten den koffieketel aan het begin van de

reis vol maken. Toen de zon na den middag op haar

heetste was, riepen wij om den ketel, — hij was leeg.

De drager had ook op pad dorst gekregen!

Dien avond bereikten wij aan de oevers van het meer

het dorp van een Arabieren slavenhandelaar. Zijn naam

was Kazemhe. Toen wij zijn dorp, dat met palen om-

heind is, naderden, en men ons zag, kwam er een stroom

van Arabieren uit, allen met geweren gewapend. Hun
voorkomen was geenszins vreedzaam, en toen zij met een

luid geroep op een draf recht op ons afkwamen, waren
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wij maar tamelijk onrustig. Wij gingen echter even l)e-

claard zitten en wachtten ze af. Toen zij echter bevonden

wie wij waren, was alles vrede. Zij geleidden ons naar

Kazembe zeiven, die ons op zeer vriendelijke wyze ont-

ving, en ons spoedig een plat mandje vol met prachtige

witte ryst als geschenk zond. Langs de oevers van het

meer, en vooral daar waar er Arabieren zijn, is rijst zeer

overvloedig, daar zij gedurende den regentijd in de vleien

veel zaaien. Vroeger kochten wij rijst tegen vier pond

voor een penny (waarde)
;
nu is de prys iets meer.

Van hier gingen wij, steeds noordwaarts reizende, al

langs de oevers van het meer.

Terwijl wij op een dag lagen te rusten, kwamen eenigen

van het volk ons aanzeggen dat er iets in een boom was.

Br. Vlok ging zien wat het was, en kwam terug met het

bericht dat er een jong krokodil boven in den boom zat !

Het was een likewaan (leguaan, iguana). De inboorlingen

echter gelooven wel dat zij nauw aan elkaar verwant zijn.

De wijfje krokodil legt hare eieren in het zand langs het

meer, waar zij dan van zelf uitbroeien in de zon. Als

de inboorlingen een nest vinden dan eten zij de eiers.

Wanneer de jonge diertjes echter uitkomen uit het zand

dan loopen zij rechtuit in de richting waarin hun hoofd

ligt. Als zij het water vinden dan worden zij kroko-

dillen, maar als zij landwaarts gaan en het boschveld

bereiken dan worden zij likewanen.

Dien Zaterdag namiddag konden wy geen kraal berei-

ken zooals wij gehoopt hadden, en gevolgelijk waren wij

in eene moeielijkheid omtrent voedsel voor het volk. Daar

wy het, indien eenigszins mogelijk, wilden vermijden op

den Zondag te reizen, gaven wij de zaak aan den Heer

over, en Hij heeft voor ons op de volgende wijze gezorgd.

Tegen den namiddag bereikten wij eene rivier met

eenige lange zeekoegaten. In een daarvan zagen Avij de
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neuzen van eenige zeekoeien nu en dan uitsteken. Wij

bekropen ze, en juist toen v^^ij klaar waren wierp een

monster-zeekoe zichzelve hoog uit het water, als het ware

achterover. Wij vuurden en troffen het dier gelukkig

onder de keel terwijl de kogel voor het hoofd uitkwam.

Binnen 15 minuten zonk het dier. Als men het nu laat,

dan rijst het weer na omtrent zes uren, en drijft boven

op het water. Wij waren echter haastig, en ik bood

derhalve twee yards ongebleekt linnen (waarde één shil-

ling) den man aan, die een touw om den voet van het

dier zou binden. Ten spijt van krokodillen waren daar

spoedig eenige mannen, die het water indoken, en een

daarvan slaagde er in een touw van palmblaren gevlochten

om den achtervoet vast te binden, waarmede zij dan ook

de zeekoe aan wal sleepten. Wij hadden alzoo overvloed

van vleesch voor den Zondag en wij brachten een rus-

tigen dag aldaar door.

Op den Dinsdagmorgen bereikten wij het dorp van den

grooten Arahierenslavenhandelaar Jurnbe, die jaarlijks

vele slaven naar de overzijde van het meer zendt. Zijn

volk is met geweren gewapend, en schijnt sterk te zijn.

Hij doet ook veel aan den handel in olifantstanden.

Jumbe ontving ons met vriendelijkheid en gaf ons een

huis om in te logeeren. Ook zond hij ons een geschenk

van rijst, waarop wp hem een weder-geschenk gaven van

wat wij hadden. Daar de Arabieren meer beschaafd zijn

dan de inboorlingen, gaven wij hem o. a een weinig thee

en twee kaarsen^ denkende hem hierdoor een vriendschap

te bewijzen. Later vonden wij uit, dat hij veel meer kaar-

sen had dan wij

!

Den volgenden morgen gingen wij naar de warme
zwavel-fonteinen, die in de nabijheid zijn. Wij vonden de

1‘onteinen sterk en het water waar het uitkomt zoo warm,

dat men de hand er niet in houden kan. Ik geloof dat
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het water voor medische doeleinden gebruikt kan worden.

Na een bad daarin genomen te hebben gevoelde ik mij

zoo uitgeput, dat ik voor eenige uren moest gaan liggen.

Op den Zaterdagnamiddag bereikten wij wederom het

dorp van Mbewi. Gij herinnert u dat dit het dorp was

van waar wij naar Mwasi gingen, en voedsel voor de reis

kochten. Hier vertoefden wij Zondag, 15 September, en

hadden dienst in den morgen. Mbewi zelf ageerde als

koster, bracht de menschen bij elkaar, deed ze nederzitten

en zwijgen. Er waren omtrent twee honderd tegenwoor-

dig. Ik sprak over Gods liefde. Mbewi is zeer begeerig

dat een blanke zendeling daarheen kome Ik werd groo-

telijks versterkt en aangemoedigd door Jesaja 40 : 28—31.

Op Maandagochtend waren wij tegen 8 uur op weg, na

een boodschapper naar Bandawe gezonden te hebben.

Sedert ons vertrek is er oorlog geweest beide hier te

Mbewi en in de nabyheid van Bandawe. Er is echter

weer een soort van vrede. Den volgenden dag. Dinsdag

17 September 1889, bereikten wij Bandawe.

Bij onze aankomst vonden wij den heer H. H. John-

ston (de reiziger). Consul van Mozambique alhier, op ons

wachtende om te hooren hoe men ons ontvangen en be-

handeld had. Men had alhier gehoord dat wij door

Arabieren aangevallen waren en drie van ons volk dood-

geschoten! Hier was natuurlijk niets van waar. Hij wilde

veel weten omtrent de opperhoofden door ons bezocht.

In den avond vertrok de heer Johnston naar Kotakota

om met hem in naam van de Koningin een verbond te

sluiten. Hierin slaagde hij later. Hij maakte ook ver-

bonden met vele andere opperhoofden en er scheen dus

goede hoop te zijn dat wij spoedig onder Britsche pro-

tectie zouden komen. Het ligt tusschen de Engelschen

en de Portugeezen, en wie, die bij zijn volle verstand is,

zal de Portugeezen verkiezen ?



151

De heer Johnston, nu Sir Harrj Johnston, werd later

als Administrateur van Het Nyasaland Protectoraat aan-

gesteld, en heeft veel voor de ontwikkeling van het

land en de onderdrukking van den slavenhandel gedaan.

Den zendelingen is hij niet ongunstig gezind, ofschoon hij

bepaalt de voorkeur geeft aan die van de Episcopaal-

sche Kerk.

Wij verhaalden aan Dr. Laws onze ondervindingen en

indrukken. Het noordeinde van het meer bleef nog ge-

heel tegen zendelingen gesloten. Ka ryp beraad en ern-

stig gebed besloten wy om terug te gaan naar het land

van Chiwere, en ons aldaar, voor het tegenwoordige al-

thans, te vestigen. Zou het later om een of ander reden

blyken, dat dat land niet onze werkkring moest zijn, dan

vertrouwden wij, dat de Heer ons ook verder leiden zou,

gelijk hij in het voorledene gedaan had.

Toen dit besluit genomen was begonnen wij dadelijk

weer gereed te maken voor de terugreis in het stoom-

bootje naar Ndindi en Chiwere. Wanneer ik op de reis

over het geheel terugzie, dan is mijne eerste gedachte

altijd eene van dankbaarheid tot God. Hoe Hij ons ge-

leid, bewaard en uitgeholpen heeft kan ik u niet duidelijk

maken. De teedere liefde van den Heiland en Zijne ver-

sterkende nabijheid — volgens belofte — kan ik niet be-

schrijven, alleen er van getuigen. Help mij om Hem te

danken. Op weg gebruikten wij morgen en avond bij

„godsdienst” twee gebeden door Dr Laws uitgeschreven.

Ik vertaal het avondgebed als een voorbeeld :

„O Heere onze God in den hemel. Wij aanbidden Uw
wezen. Uwe liefde. Wij danken U dat Gij ons geholpen

hebt op onzen weg. Gij hebt ons voedsel gegeven en

kracht tot ons werk. Wij bidden U waak over ons dezen

nacht en wek ons morgen in staat om ons werk te doen.
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Help ons alle zonden te laten en Uw Woord te gehoor-

zamen. O Heere onze God zend Uw Woord aan de in-

woners van dit land, en help ze allen Uw Woord te

ontvangen en in hunne harten te bewaren. Zegen al

onze vrienden, die wij thuis achtergelaten hebben, en

bewaar hen en ons van het kwade. Vergeef al onze

zonden, bidden wij U, om den wil van Jezus Christus,

onzen Zaligmaker !
— Amen.”



HOOFDSTUK XXII.

Wat beteekent Mvera'^

Daar na eenige dagen de llala nog niet was verschenen,

troffen wij een overeenkomst met den hoofd- zendeling

der Universiteits Zending, om ons met de Charles Jansen

naar het Zuiden van het meer te zenden. Zij namen ons

eerst naar hunne zendingsstatie op het eiland Likoma.

Hier moesten wij den Zondag overhlijven.

Deze zending wordt op eene andere wijze gedreven

dan de onze, daar de arbeiders geen bepaald salaris ont-

vangen, hoewel hun Genootschap hen voorziet van kleeding,

voedsel, woonhuizen, enz. De ondervinding echter heeft

bewezen dat dit over het geheel niet goedkooper is. Daar

zijn geen gehuwde zendelingen, maar de dames die onder

de meisjes arbeiden, hebben eene afzonderlijke plaats —
ik zou het bijna een „compound” noemen — van een

hoogen muur omringd, en met een gesloten poort daar-

voor. Al de zendelingen eten echter te zamen aan een tafel.

Dien Zondagmorgen hadden zij nachtmaal, maar wij

werden niet eens toegelaten tusschen de avondmaalgangers

te zitten, maar wel onder de catechisanten, die achter

een traliewerk aan het einde der kerk geplaatst werden.

Zij beschouwen ons niet als leden der kerk omdat wij

niet door een Bisschop voorgesteld zijn geweest.

Na het avondmaal at de priester, Archdeacon Maples,

het overige brood, zelfs de kruimels, en dronk den wyn
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die overgebleven was. Ja bij spoelde zelfs den beker met

water uit, en dronk dat water zoodat geen kruimel of

droppel van het waarachtig lichaam van Christus verloren

zou gaan.

Hunne huizen zijn hier allen van riet gemaakt en

ongepleisterd, zoodat als de wind waait men geen kaars

in de huizen gebruiken kan. Zij zeggen dat zij in „ven-

tilatie” gelooven. Blijkbaar! Maar de Likoma ventilatie

heeft Br. Vlok een aanval van de koorts bezorgd.

Van Likoma gingen wij naar de oude zendingsstatie

van Cape Maclear aan het Zuideinde van het meer, waar

de Charles Jansen ons aan wal zette. Hier moesten wij

eenige weken wachten totdat de Ilala aankwam, en ons

naar de overzijde van het meer bij de kraal van Ndindi

zou voeren, vanwaar wij dan te voet naar Chiwere’s land

zouden gaan.

Wij hadden van Bandawe elf jongens met ons mede-

gebracht om ons met het bouwen te helpen. Onmiddellijk

na onze aankomst bij Ndindi begon Br. Vlok met het

bouwen van een huis van palen en gras voor twee jongens

die hier wonen moesten om onze brieven en pakketten

van de stoomboot te ontvangen, en naar ons op te zenden.

Daar wij een groot aantal kisten en andere bagage

hadden, moesten wij hier volk huren om alles naar

Chiwere’s kraal, eene distantie van omtrent 35 mijlen,

te vervoeren. Het volk wilde eerst niet, maar na veel

moeite kregen wij omtrent 40 mannen, die ondernamen

vrachten naar Kaya, zooals zij het land aldaar noemen,

te dragen. Wij moesten lien echter 4 yards ongebleekt

linnen — waarde destijds 6 jience ])er yard — voor de

reis betalen, wat voor een hoogen prijs gerekend werd.

Daar wij geen voetpad vinden konden moesten wij door

bosschen en gras zonder water heenreizen, en ofschoon

wij Maandag namiddag van Ndindi vertrokken, bereikten
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wij Chiwere's kraal eerst Donderdagmorgen. Tussclien

het meer en dit land is er een onbewoond boschachtige

streek van omtrent 25 mijlen. Toen wij tussclien de

kralen op den Woensdagavond inkwamen, heerschte er

onder het volk groote opgewondenheid, en honderden

van inboorlingen kwamen ons bezien.

Nabij het dorpje van het opperhoofd Chiwere, staat

op de oevers van een riviertje een groote wilde vijge-

boom onder welken wij onze tenten opsloegen. Wij rekenen

dezen dag

DEN 28®™^^ November 1889

als den o'eboorteda^ van onze zendino^ te Mvera.O O O

Op den volgenden morgen vroeg kwam Chiwere ons

zien. Hij was vriendelijk, ofschoon zeer ingetogen. Na
ontbijt gingen Br. Vlok en ik op eene lange wandeling

in den omtrek, teneinde eene geschikte plaats voor eene

statie te zoeken. Wij konden betere plaatsen vinden dan

Mvera, vooral wat water betreft, daar het water in de

onmiddellijke omgeving nergens sterk is, maar het opper-

hoofd weigerde ons verlof te geven om ver van zijne

kraal onze eerste statie te stichten.

Zijn koninkrijk is in distrikten verdeeld, en over elk

distrikt staat een hoofdman, terwijl hij zelf opperhoofd

over geheel het rijk is, en bovendien ook zyn eigen

distrikt onder zijn onmiddellyk beheer heeft. Nu zegt hij dat

als wij ons in het gebied van een van zijne onderkapiteins

vestigen, dan is er gevaar dat die onderkapitein zich te

veel aanmatigen zal, omdat hij blanke zendelingen nabij

zich heeft. Chiwere stelde derhalve deze voorwaarde dat

wij ons vestigen moesten in het distrikt onder zijn gebied.

Daarom was het dat wi] niet ver konden gaan, en ons

tevreden moesten stellen met eene plaats waar er niet

veel loojiend water is.

Na in verschillende riclitingen gegaan te zijn, kwamen
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’svij oj) een breeden heuvel uit, vanwaar men een fraai

uitzicht over het land heeft, en die eene zeer geschikte

plaats scheen te zyn. Het eenige ongerief daaraan ver-

bonden, was, dat men het water van eene standhoudende

fontein, 500 treden van den heuvel verwyderd, zou moe-

ten dragen. Het was echter noodzakelijk de statie op

eenen heuvel en niet in eene holte te plaatsen, daar de

valleien warmer en meer koortsachtig zijn, terwijl er

altijd een frissche koelte op de hoogten trekt.

Mvera Statie in 1892.

De volgende stap was verlof van het Opperhoofd te

verkrijgen om hier te bouwen. Hij zond zijn voornaamste

raadsman Chidomai met ons mee om de plaats te bezien.

Deze maakte verscheidene bezwaren. 1. Het was te ver

van de kraal des hoofdmans (ongeveer 2 mijlen). 2. De

grond behoorde aan een privaat man, die den muzikalen

naam van Kayindomaliro draagt.

Daar wij zeer bepaald en ernstig gebeden hadden

om wijsheid in de keuze eener ligging voor onze statie,
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maken, lieten wij de zaak in Zijne handen. Nadat wij

naar het Opperhoofd terruggekeerd en de zaak met hem

besproken hadden, werd besloten den eigenaar te laten

roepen. Hij kwaïii eenige dagen later te voorschijn, en

willigde er in om ons zijn tuin te verkoopen voor, als

ik wel heb, omtrent 20 yards ongebleekt linnen, of de

waarde van 10 shillings. Later hebben wij ook eenige

andere omliggende tuinen van de eigenaars gekocht, en

nu hebben wij van de Engelsche Administratie het noodige

document verkregen dat ons recht geeft op 500 morgen

grond.

Op Zondag den l^ten December 1889 kwam Chiwere

tegen 7 uur in den morgen met een groot aantal volge-

lingen naar ons ku pempera Mulungu — om God te

aanbidden. Ik was voornemens geweest om na ontbijt

naar zijne kraal over te gaan ten einde daar een dienst

te houden. Nu echter hadden wij een korten dienst by

onze tenten onder den vijgeboom. Ik las zoo goed ik

kon Johannes III voor, en sprak, doch maar op gebrek-

kige wijze, over het doel van onze komst naar dit land

en over de wonderbare liefde van Mulungu (God), die

Zijnen eeniggeboren Zoon gezonden heeft, om ons van

zonde te verlossen en eeuwig zalig te maken. Zij waren

allen zeer stil en blijkbaar aandachtig. Ik kan niet

beschrijven hoe ik te moede was, toen ik daar onder

dien grooten vijgeboom stond, en voor de eerste maal,

in gebrekkige taal, deze myne toekomstige gemeente van

de liefde Gods in Christus Jezus zocht te vertellen. Soms

gevoelde ik mij onder het spreken zeer aangedaaiy en

een klont kwam in mijne keel, terwijl ik mijn hart in

stil gebed tot God ophief om Zich over deze arme

heidenen te ontfermen.

De jongens die wij van Bandawe hadden medegebracht.
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waren ons „koor”, en hielpen met het zingen. En hoe-

wel het wat treurig toeging, schenen de inboorlingen met

het zingen heel wat ingenomen te zijn. Toen ik bidden

wilde vroeg ik allen de oogen te willen sluiten. Daarop

beval de koning dat zij allen dit doen moesten. Hij zelf

echter zat met één oog door de vingers te loeren om te

zien wat wij wilden doen, terwijl hunne oogen toe waren.

Iemand vertelde mij naderhand dat de koning geloerd

had. Hoe wist hij dat? Ook geloerd?

Op den Maandag gingen wy wederom om de ligging

voor eene statie gekozen te bezien, en besloten dat deze

de beste plaats was die wij onder de omstandigheden

konden vinden. Yan dezen heuvel zien wij tegen het

Zuiden een bergketen, die van Oost naar West loopt en

omtrent 12 of 15 mijlen van hier ligt. Aan het west-

einde van deze keten ligt eene prominente berg, Mkoma
geheeten, waar Br. Vlok zijne statie in 1896 gesticht

heeft. Tegen het Noord-Oosten zien wij een groot deel

van het meer, dat als een ontzaglijk groote dam,

zegge 25 mijlen van ons ligt. Tusschen ons en het meer

strekt zich een vlakte uit met bosch en gras bedekt. Op
heldere dagen kunnen wij de bergen aan de overzijde van

het meer zien, dat hier bijna 30 mijlen breed is.

Ten westen van ons ligt er, aan de andere zyde van

een kloof of vallei, een heuvel eenige honderden voeten

hoog. Kasu genaamd. Wij dachten eerst onze statie

daarnaar te noemen. De beteekenis van Kasu is een

pik. De naani van de spruit waar wij ons water uit

krijgen is Chetsa, d. i. de naam van een soort van

gras dat daar groeit. Aan de andere zyde van Chetsa

ligt een andere heuvel, met name Mvera. Wij konden

dus kiezen tusschen deze drie namen. Kasu, Chetsa of

Mvera. Laatstgenoemde naam vond bijval omdat de

beteekenis van Mveka, d. i. Gehooezaamheid, ons eene zeer
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geschikte scheen voor de plaats waar wij kwamen arbei-

den in gehoorzaamheid aan het laatste bevel van onzen

Heer, en waar wij het volk van dit land wilden leeren ,

hunnen Schepper en God te gehoorzamen.

Bidt voor ons, lezers, gij die bidders zijt, dat wij, die

in dit land arbeiden, altijd meer en meer gekenmerkt

mogen worden door onvoorwaardelijke gehoorzaamheid

aan onzen Hemelsclien Koning, en dat aldus de naam

van onze eerste en hoofdstatie Mveea bewaarheid moofe

worden.
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Kegen maken en een Leeuwgeschiedenis.

Toen wij besloten liadden waar wy onze statie zouden

bouwen sloegen wij onze tenten nabij de plaats op en

Br. Vlok ging met onze Bandawe jongens uit om palen

te kappen, terwijl ik achterbleef en gaten voor de palen

liet graven.

Daar de regentijd op handen was konden wij er niet aan

denken een huis van steenen te bouwen, want dat zou

te veel tijd vereischen. Wij waren voornemens om haastig

een „hartebeesthuis” van palen en bamboezen op te

richten met klei gepleisterd en met gras gedekt. Dit

huis bestond uit drie kamers van omtrent 12 X 12

voet elk.

Het volk van het land was in het begin niet heel ge-

willig om voor ons te werken, daar zij onzeker waren of

wij hen zouden betalen. Bovendien verwachtten zij veel

meer linnen in betaling voor hun wei’k dan wij konden

geven. Gelukkig dat wij die jongens van Bandawe mede-

gebracht hadden, want anders weet ik niet hoe het met

ons huis zou gegaan zijn. Terwijl Br. Vlok weg was

kocht ik met kralen bamboezen en gras. Vrouwen en

kinderen brachten elk een bundeltje bamboes, waarvoor

ik hun misschien een halve theelepel vol met kralen be-

taalde. Zoo ook met gras dat 6 of 8 voet lang is. Bam-

boezen zijn hier zoo overvloedig, dat wij een duizend
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zweepstok bamboezen koopen konden voor roode kralen

ter waarde van eenige shillings.

Toen het huis zoover klaar was trachtten wij volk te

huren om het met klei te pleisteren, doch zij weigerden,

zeggende dat dit het werk was van de vrouwen, die

zelve klei trapten en het huis pleisterden.

Voordat het huis echter klaar was waren wij bijna in

eene moeilijkheid, uit welke de Heer ons genadiglijk

gered heeft. Op zekeren dag, tegen het midden van

December 1889, zond Chiwere mij een boodschap om te

zeggen, dat hij een vergadering van zijne induna’s en

hoofdmannen had belegd, ten einde mij bij hen bekend

te stellen. Hij verzocht mij dan ook met hem mede te

gaan naar de vergadering, die op eene plaats een half

uur te voet van daar stond gehouden te worden.

Ik stemde gereedelijk toe en hp kwam mij afhalen.

Ik nam een van de Bandawe jongens, met name James

Sadala, mede, om als woordvoerder en tolk te ageeren,

want ofschoon hij geen woord Engelsch of Hollandsch

verstaan kon, vond ik dat hij mijn gebroken Chinyanja

beter kon verstaan dan de anderen.

Bij de plaats gekomen, bemerkte ik dat er een beest

geslacht was geworden, en dat de bezoekers zich reeds

aan het vleesch hadden te goed gedaan. Na wat opont-

houd vergaderde men, en ik werd aan allen voorgesteld.

Daarop liet ik mijn jongen aan hen duidelijk maken wat

het doel onzer komst naar dit land was, en dat het onze

begeerte was hen met den waren God bekend te maken,

en hunne kinderen te leeren om Gods woord te lezen.

De zaak werd toen besproken en vragen gedaan en

beantwoord. Eindelijk vroeg een oude hoofdman mij

:

„Waarom regent het niet? Het begin van den regentijd

is reeds lang voorbij en onze tuinen wachten op regen?”

(De regentijd begint gewoonlijk einde van November.)

11



162

Ik antwoordde dat ik liet niet wist, en dat God alleen

macht heeft om regen te zenden.

„Neen,” antwoordde hij, „gij houdt den regen terug

omdat uw huis niet voltooid is.”

Ik trachtte duidelijk te maken, dat dit niet zoo was,

daar wij geen invloed over den regen hadden, dan alleen

dat wij God bidden konden om ons regen te geven.

Zij schudden de hoofden. „Wel, als dit zoo is,” zeide

een, „dan hebt gij uwen God gevraagd om het niet te

laten regenen totdat uw huis klaar is.”

Ik ontkende dit,

„Dan is het omdat uw God voor u jammer heeft, en

dat Hij u niet in de tenten wil laten nat regenen.”

Ik zeide dat wij hierheen gekomen waren om hen te

leeren dien God te kennen en te aanbidden, zoodat als

zij regen noodig hadden voor hunne tuinen, zij dien van

Hem konden af bidden.

De eerste oude spreker zeide daarop: „Wij hebben nu

regen zeer noodig. Wij kennen uwen God niet. Bid gij

Hem om regen voor ons.”

Ik beloofde zulks te zullen doen.

„Zal het nu morgen regenen?” vroeg hij.

„Dat weet ik niet,” antwoordde ik, „ik kan God niet

voorschrijven wanneer Hij iets doen moet. Hij is te groot.

Ik kan slechts „pempa” bedelen van Hem, niet gebieden.

„Neen,” zeide de oude, „vraag Hem om morgen te

laten regenen, wp kunnen niet langer wachten. Gij zegt,

God zal u verhooren als gij bidt, vraag Hem dan om

morgen regen te geven.”

Ik beloofde eindelijk om te bidden om regen, maar

voegde er bij: „Ik zal vragen dat de regen morgen kome,

maar God doet wat Hij wil.”

Toen ik naar onze tent was terugkeerd, vertelde ik

aan Br. Vlok wat er voorgevallen was, en wij baden dien
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dag zeer ernstig om regen. Dien avond wederom. Wij

wisten toch hoeveel hiervan afhing. Ons leven stond

misschien op het spel, daar sommigen van de hoofdmannen

ons vijandig gezind waren. Op den volgenden morgen

waren wij vroeg op, maar zagen nog geen teeken van

regen. Wij baden weêr, en te ernstiger.

Dien avond begon het heerlijk te regenen. Ik dacht

aan dat woord in Jakobus V
:

„Elias was een niensch

van gelijke bewegingen als wij, en hij bad een gebed . . .

en de hemel gaf regen, en de aarde bracht hare vrucht

voort.” Ik geloof dat dit voorval veel daartoe bijgedragen

heeft om onze veiligheid in dit land te verzekeren, en

ons eene plaats in de gunst van het volk te geven.

Niet lang na bovengenoemde vergadering kreeg ik

bericht dat een van de oude Angoni hoofdmannen, die ook

daar tegenwoordig was, door een leeuw gedood was gewor-

den. Bij nader onderzoek bleek het dat de omstandigheden

deze waren.

Op zekeren nacht hoorde hij een rumoer en een gebulk

in zijne beestenkraal. Hij sprong op greep zijn schild en

assegaai, en ging heen om te zien wat het was. In het

maanlicht zag hij een leeuw, die een koe gedood had, en

juist op eene tweede gesprongen was. Hij liep toe om
het ondier af te schrikken, dat toen de koe verliet en op

hem sprong. Hij was met zijn assegaai gereed, en stak

het dier met een enkelen slag door het hart. De leeuw

was echter reeds op hem gesprongen, en dat met zooveel

geweld dat hij onder het dier nedersloeg. Eenige lieden

liepen haastig uit de andere hutten toe om te zien wat

er gebeurd was. Daar lagen beiden, de oude Angoni en

de leeuw, tezamen dood.

Kort na het nieuwe jaar 1890 was ons huis gereed,
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en wij Wciren zeer dankbaar om daarin te kunnen trekken

uit de tenten, die toch in den regentijd niet aangenaam

zijn. Wij kregen gedurig nieuwsgierige bezoekers, die

kwamen zien hoe die blanke menschen daar uitzagen, wat

zij aten en wat zij deden.

Wij waren een onuitputtelijke bron van verwondering

en gesprekken, en de besluiten over ons tot welke zij

kwamen waren niet altijd heel juist. Velen geloofden dat

wij met den bliksem uit den hemel gevallen waren. Anderen

zeiden : dezen zijn de geesten van twee van onze voor-

ouders die ons een bezoek brengen, daarom zijn zij wit.

Anderen weer dachten dat wij zoo bleek zijn omdat wij

van onder uit het water van het meer uitgekomen waren,

en dat ons land onder het water lag!

Onder de Wankonde weer waar zij nog geen blanke

vrouw gezien hadden, maar alleen manspersonen die olifants-

jagers waren en olifantstanden kochten, kwamen zij op

de gedachte dat de blanke menschen uit olifantstanden

gemaakt worden

!

Een andere oorzaak van groote verwondering was ons

eten. Ten eerste maakten zij altijd de aanmerking dat wij

met „gereedschap” aten en niet met onze vingers. Wat
het vleesch betreft dat wij in blikjes kregen, hielden zij

zich daarvan overtuigd, dat het menschenvleesch was.

Eenige jaren nadat wij daar waren aangekomen, vroeg

mij een van onze jongens, die veel voor ons gewerkt had,

of het meel dat wij van elders kregen niet van fijn gemaaide

olifantstand gemaakt was.

Daar waren velen aan den anderen kant die met ons

niets te maken wilden hebben. Zij waren zelfs bang om
ons te zien. Misschien zouden ^zij betooverd worden door

ons aan te kijken of zeere oogen krijgen. Als ik wel eens

onverwachts 0]> een aantal menschen voor de eerste maal

afkwam vluchtten sommigen, terwijl anderen de handen voor
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(\e oogen plaatsten om mij niet te kunnen zien. Spoedig

echter werd de nieuwsgierigheid hun meester, en zij Avaagden

het met één oog den blanken man aan te kijken.

Als dan niets gebeurde keken zy mij later met beide

oogen aan.

Toen het bekend werd dat wij hoenders, eieren, groenten

en wat dies meer zij voor ongebleekt linnen of kralen

kochten, kwam men eiken morgen van alle kanten om
ze aan ons te verruilen. Wij hadden dus geen gebrek aan

de produkten van het land. Schapen zyn er bijna niet,

slechts eenige Afrikander schapen hier en daar
;
van het

bokkenvleesch hielden wij niet, zoodat wij week in en

week uit geen ander vleesch aten dan hoendervleesch. De

hoenders zijn hier zeer klein.

Wat eieren betreft, het was soms moeilijk hen te doen

verstaan dat wij alleen eieren aten die niet al te oud waren.

Soms gebeurt het dat als een broeiende hen op een of

andere wijze was verongelukt zij dan het geheele broeisel

eieren naar ons brachten om te verkoopen. ’t Is bij hen

de gewoonte om een ei dat bebroeid is open te breken

en het kuiken te braden. Zij zullen ons een dozijn eieren

brengen waarop de hen twee weken gebroeid heeft, en

ons verzekeren : zij zijn gisteren gelegd. Eén reiziger zegt

dat toen hij by zekere gelegenheid bijna verhongerd

was, hij om versche eieren An*oeg. De hoofdman bracht

er eenigen welke, naar hij hem verzekerde, pas gelegd

waren. Onze reiziger nam de twee die het verschte

schenen en liet ze koken. Hij opende ze. Zij waren haan

en hen.

Iemand anders weer verklaart dat toen hij een ei aan

de breakfasttafel opende, het kuiken zyn poot uitstak.

Men leert echter door de ondervinding hoe te ontdek-

ken wanneer eieren versch zyn al dan niet. Soms neemt

men een beker water en doet de eieren erin
;

versche
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eieren zinken naar l)eneden, de bedorvene drijven boven

op het water.

Zondag 9 Maart 1889. Heden hadden wij ons eerste

nachtmaal op deze plaats. Het is ons een aandoenlijke dag.

Wij waren slechts met z’n vieren aan de tafel. Br. Vlok

en ik, met James Sadala, lidmaat van Bandawe, en een

anderen jongen van Cape Maclear. Nadat wij besloten

hadden nachtmaal te vieren, en alles gereed was vonden

wij dat er geen brood was. Wij besloten dus beschuit te

nemen, üiteindelijk echter vonden wij nog een korstje

brood om te gebruiken. Gelukkig hadden wij een weinig

wijn onder onze medicijnen, anders hadden wij melk of

iets van dien aard moeten gebruiken, mogelijk kafferbier!

Wij hadden een gezegenden tijd en de Heer was met

ons. Het was de eerste maal dat ik zelf het avondmaal

bediende, en eene heilige vrees vervulde mijn gemoed. Dit

is Mijn Lichaam^ klonk mij in de ooren. Och of ik waar-

diger ware om deze zegelen van dat heilig en dierbaar

Lichaam voor anderen te breken

!

Wij zochten niet slechts onszelven aan den dood onzes

Heeren te herinneren, en te eten en drinken ter Zijner

gedachtenis, maar om, zooals onze Heidelbergsche Cate-

chismus het zoo trefiend uitdrukt: daar benevens door

den Heiligen Geest^ alzoo met Zijn heilig lichaam hoe

LANGER HOE MEER vereenigd te ivorden.

Dit is steeds onze bede. En de uwe, lezer?

V



HOOFDSTUK XXIV.

De Achewa, hunne Gewoonten en Wreedheden.

Het volk onder hetwelk wij ons gevestigd hebben noemt

zichzelven Achewa. Daar zy overwonnen zijn geworden

door de Angoni, en nog onder Angoni opperhoofden

staan, ^aat het ofeheele volk soms onder den naam van

hunne overwinnaars, ofschoon de taal des lands de

Chi-chewa en niet de Chi-ngoni is, (Chi beteekent taal).

De Achewa zijn geenszins een bloeddorstig volk, maar

zacht en vriendelijk van geaardheid. Zij zijn ook niet

van natuur bijzonder lui
;

de fout is slechts dat zy nooit

werk hebben gehad, en daarom nooit hebben leeren

werken. Waarom toch zouden zij hard werken wanneer

zij zoo gemakkelijk al het noodige verkrygen kunnen?

Wat kleederen betreft, voor een manspersoon is een

gebreide bokvel genoeg om hem voor zes maanden of

misschien een jaar te kleeden. Eene vrouw weer gaat

naar het bosch met een handbijltje, strookt een stuk

bast 18 duim breed van rondom de stam van een hark-

cloth boom af, gaat naar huis, stampt het met een stuk

liout totdat het dun, uitgerekt en zacht is, en kleedt

zich dan daarmede.

Wat voedsel betreft, het is genoeg om, voordat de

regentijd aankomt, met een ijzeren pik (indien verkrijg-

baar) gewapend, of anders een pik van ijzerhout of

assegaaihout gemaakt, naai* het veld te gaan. Als er
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boomen zijn dan worden de takken vroeger in bet jaar

afgekapt en later aan l)rand gestoken, terwijl de stcnnpen

daar blijven totdat zij droog zijn. Wanneer nu de regen-

tijd nadert — en zij weten dit door het uitspruiten der

boomen — dan gaat men naar zijn tuin, krabt met den

pik de aarde in hoopjes te zamen, en plant eenige mielie-

pitten of korrels kafferkoorn in elk hoopje. Verder doen

regen en zon alles. Wordt het gras te erg tusschen de

mielies dan schoffelt men. Van waterleiden weten zij niets.

Is de oogsttijd daar, dan gaan de vrouwen met mandjes

om de mielies in te oogsten. De mieliekoppen worden,

zooals zij zijn, met de blaren daarom, in groote mandjes,

nkokwe genaamd, geworpen, en zoo bewaard totdat men
ze noodig heeft. Dan neemt de vrouw eenige mieliekoppen

daaruit, stampt de mielies in een stampblok totdat zij

fijn zijn, en kookt daar pap van. Dit eten zij het geheele

jaar door, soms met een weinig toespijs daarbij, dit echter

gewoonlijk slechts eenmaal per dag.

Wat is er verder waarvoor zij werken zullen? Hunne

behoeften zijn weinig en gemakkelijk voorzien. Wordt

een hut afgebrand, dan zoeken zij alleen eenige potten,

matten, en hun pijl en boog te redden — dat is al. Op
den volgenden dag gaat men palen en gras halen en

binnen eenige dagen, — of als zij bij iemand anders

logies krijgen dan binnen eenige weken, — is het nieuwe

huis gereed.

Als een hut afbrandt, dan vergaderen de buren van

alle kanten rondom het huis met stokken in de handen,

om het vuur dood te slaan, dunkt u? 0 neen, maar om
de rotten dood te slaan die uit het dak van de brandende

hut vluchten, en die dan gebraden en gegeten worden.

Nadat de regentijd over is, zoekt men tijdkorting en

buit in den vorm van vrouwen en kinderen, door een

stroo
2
)tocht oj) een naburigen stam te organiseeren. De
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lielden komen van alle kanten naar de kraal van het

opperhoofd hij elkaar. Dan Avordt er gedanst en l)ier

gedronken, totdat de nn^ed ten to])piint gestegen is.

Daarop trekken zij tegen den vijand nit. Zij naderen

echter niet gedurende den dag. Het leger doet meestal

in den nacht een aanval op de arme zielen die niets

verwachten, dooden allen die tegenstand bieden, en nemen

de anderen gevangen.

Daarna keeren zij weer terug met groote vreugde, en

verknopen de arme slaven aan den eersten den besten

Arabieren slavenhandelaar. Soms gebeurt het dat, als zij

met hunne andere ondernemingen ongelukkig zijn geweest,

zij het niet ontzien een van de kralen in hun eigen land

aan te vallen, en lieden van hun eigen volk te vangen

om verkocht te worden. De Angoni echter, bij wie het

Zuluhloed nog betrekkelijk rein is, zijn veel moediger en

ook veel bloeddorstiger dan de Achewa.

De wapenen van de Achewa bestaan bijna uitsluitend

uit pijl en boog. De Angoni hebben assegaai en knop-

kirrie ingevoerd. In den oorlog gebruiken zij altijd pijlen

met vergift aan de punten. De pijlpunten bestaan meestal

uit hard hout of been, daar ijzer schaarsch is.

Het vergift wordt door zekere tooverdokters uit ver-

schillende bestanddeelen bereid, en zij gebruiken daar-

toe bijna alles waar zij aan denken kunnen. In een

pot worden geworpen slangengal, schorpioenen, andere

venijnige insekten, vooral de lintumhwi of soldaatmieren

die in zich een krachtig vergift nl. fonnic acid bevatten,

en verder alle soorten van vergiftige bladeren, wortels,

bollen, enz. Dit alles wordt tot een pap gekookt en de

pijlen daarin gedoopt. Deze ceremonie wordt in het

geheim, b.v. op een bergtop uitgevoerd, terwijl de dokter

over de pot uitspreekt al de verschrikkelijke klachten en

kermen die voortkomen zullen uit hen die door deze
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<>'ift]) ijlen zullen gewond worden. Zij l)esclirijven liet lijden

van iemand die alzoo gewond wordt als zeer schrikwekkend.

Het tegenwoordig opperhoofd Chiwere, ofschoon de

zoon van den ouden Angoni hoofdman van denzelfden

naam, had eene Achewa vrouw tot moeder. Ik mag hier

aanmerken dat het enkelvoud van Achewa is Mchewa,

maar om verwarring bij den lezer te voorkomen, gebruik

ik het woord Achewa als enkelvoud, meervoud en ook

als adjectief.

Chiwere de tweede, die nu regeert, is in zyn hart een

Achewa en spreekt altijd die taal, terwijl hij niets van

de bloeddorstigheid van zijn vader overgeërfd heeft.

De oude Chiweee.

De Heere, die het land voor het Evangelie voorbereid

heeft, zorgde er voor dat deze oude koning uit den weg

was vóórdat wy daar aankwamen. Waren wij daar in

zijne dagen gekomen dan had men ons of nooit toegelaten

liet land binnen te komen, of wij hadden het niet weder

levend verlaten.

Chiwere de oude, had zijn vermaak in het storten van

bloed. Hij was een groote vette man die nooit de minste

kleeding aan zijn lijf droeg. Hij hield een groot aantal

honden er op na, en als die hongerig waren dan liet hij

een oude, afgeleefde slaaf slachten om ze te voeden. Als

ini soms des nachts niet slapen kon, ging hij uit en stak

eenige hutten in brand, om te zien hoedat de menschen,

nog half in den slaap, uit de brandende hutten krojoen.

Dit amuseerde hem zeer. Maar vooral vond hij het ver-

makelijk wanneer iemand in het ontvluchten te langzaam

was, en levend verbrand werd. Dan hield hij zijne zijden

vast van het lachen over zulk eene grap.

Hij zekere gelegenheid kwam er een aantal slavenluin-
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(lelaars naar zijne kraal, om .slayen en olifantstanden voor

linnen te koopen. Destijds waren de olifanten nog niet

zoo iiitgeroeid als thans. Zij kochten zooveel zij konden

krijg'en, en vroegen den koning om hen toe te laten

verder te gaan. Hij weigerde dit eerst, maar later gaf

hij hun verlof. Op den dag voor hun vertrek liet hij

veel kafferbier brouwen en dwong hen te drinken. Toen

zij in den nacht, in beschonken toestand waren, liet hij

hen allen vermoorden, en maakte al hun ivoor en hunne

slaven tot zijn eigendom.

Geen wonder dat deze oude man door vriend en

vijand gevreesd werd. Niemand die in zijne macht was

kon zich zelven als veilig beschouwen. Daarom is het dat

wij niet gelooven dat het voor de zendelingen mogelijk

zou geweest zijn om in zijne dagen het werk te beginnen.

Sommigen van de oude Ano-oni-hoofdmannen. die over-

gebleven waren, waren jegens ons geenszins vriendelijk gezind.

Eén vooral, met name Mtereni^ weigerde altijd om ons te zien

en koesterde eene gedurige vijandschap tegen ons. Niet

lang na onze aankomst in het land liet Chiwere mij op

zekeren dag roepen. Toen ik bij zijne kraal was aange-

komen, en nadat wij de gewone groetingen en aanmer-

kingen over het weder hadden gewisseld vroeg hij mij

waarom het was dat ik niet ’s nachts sliep zooals andere

menschen. Ik antwoordde, dat ik wel sliep en vroeg hem
Avaarom hij mij deze vraag deed. Hij zeide, dat Mtereni

bij hem geweest was met eene zeer ernstige klacht tegen

mij, namelijk dat ik een mfiti was, d. w. z. een menschen-

etende toovenaar, en dat ik gedurende den nacht in de

nabijheid van Mtereni’s kraal een dood lichaam had op-

gegraven, met het doel om het te eten.

Ik ontkende het natuurlijk, maar volgens volksgebruik

alhier is het drinken van mwabvi de eenige manier om
de onschuld te bewijzen. Sterft hij aan dit vergift dan is
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bij schuldig’, daarentegen als hij het vergift ophrengt, dan

is het een bewijs dat hij onschuldig is.

Ik gevoelde de moeilijkheid en het gevaar van mijne

Chiwere, Koning der Angoni.

positie, en na in de stilte een kort gebed tot God opge-

zonden te hebben, (zooals Xehemia in hoofdstuk 2 vs. 4)
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Hiitwoordde ik liet opperhoofd, dut ik g*eene notitie nemen

kon van eenige beschuldigingen als de klager niet zelf

tegenwoordig was. Dit zeide ik wetende, dat Mtereni zoo

bang als mogelijk was om mij te zien, vreezende dat ik

hem betooveren zou. Verder vroeg ik of iemand mijne

voetsporen op den weg naar Mtereni’s kraal, die omtrent

drie mijlen ver van Mvera gelegen is, gezien had. Ik

herinnerde Chiwere daaraan, dat wij Azungu (blanken)

nooit zonder schoenen gaan, en daar het juist geregend

had kon elkeen spoedig zien waar wij gewandeld hadden.

Chiwere stemde daarin toe, dat Mtereni zelf tegen-

woordig moest zijn om mij te beschuldigen. Hij zond

ook een boodschap in dier voege aan Mtereni. Doch

liever dan den vreeselijken blanken man aangezicht tot

aangezicht te ontmoeten, en waarschijnlijk door zijn oog

betooverd of gedood te worden, liet Mtereni de beschul-

diging daar. Hij had gehoopt, dat Chiwere daarop aan-

dringen zou, dat ik het vergift drinken zou.

Wat dit vergift, dat men in die taal mivabvi noemt,

betreft, diene het volgende. Mwabvi bestaat uit den fijn

gestampten bast van een boom, die met water gemengd

wordt, en dan aan beschuldigde personen te drinken ge-

geven wordt om hun schuld of onschuld te bewijzen.

Men gelooft er vast aan, dat alleen de schuldigen aan

mwabvi sterven zullen. Wanneer menschen van iets be-

schuldigd worden dan verzoeken zij dikwijls zelven om
het mwabvi te mogen drinken.

Wanneer iemand, vooral een hoofdman, sterft, dan

moet men uitvinden wie hem betooverd heeft
;

en dan

gebeurt het soms dat alle menschen in eene beschuldigde

kraal, zelfs de kleine kinderen, het vergift moeten drinken.

Na den dood van het op])erhoofd Chikusi vonden de zen-

delingen in het veld bij elkander wegg(‘worpen de lijken

van dertig personen, die door mwabvi gedood waren geAveest.
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’t Is moeilijk te zeggen waarom liet gebeurt dat terwijl

sommigen aan mwabvi sterven, anderen liet opbrengen

en gezond worden. Misschien is het, dat de maag van

den een meer gevoelio; is dan die van den ander. Anderen

zeggen, dat de man die het vergift mengt, het sterker

of flauwer maakt naardat hij wil, en dat de verschillende

uitwerking hieraan te danken is.

In den regel drinken de hoofdmannen, als zij beschul-

digd worden, niet zelven het vergift, maar geven het

aan een hond of hoender, die hen dan vertegenwoordigt.

Sterft het dier echter aan het mwabvi dan zeggen zij

:

Neen, het was een slechte hond of hoender, en daarom

is het gestorven.

Wie weet of het mwabvi niet later als een genees-

middel voor dokters zal kunnen gebruikt worden! Velen

van onze medicijnen hebben de onbeschaafde naties voor

ons ontdekt.

Het is een treffend feit, dat onze voorouders in Europa

ook op manieren van dezen aard gezocht hebben iemands

schuld of onschuld te ontdekken. Daar is niets nieuws

onder de zon

!

Als men de zaak nagaat, dan blijkt het dat deze ge-

woonte van mwabvi te laten drinken, gegrond is op het

godsdienstig gevoel van den inensch. De mensch meent,

dat er een onbekende hooger Macht is, die alles weet en

die langs dezen weg aanwijzen zal ivie schuldig of on-

schuldig is. Het staat bijna gelijk met het werpen van

het lot, ofschoon wij altijd onderscheid moeten maken

tusschen het loten yrïi heidenen en ongeloovigen, en

dat van dezulken, die zulks deden onder Goddelijke

bestiering.

Maar het is merkwaardig dat, waar het Evangelie

aangenomen wordt, het mwabvi drinken vanzelf uitsterft.

Als men God leert kennen dan komt men spoedig er
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toe om in te zien, dut Hij de waarheid niet op deze wijze

openbaren zal.

Zoo is het ook met den Christen. Hoe meer hij in

God gelooft en zijn Hemelschen Vader kent, hoe minder

hij in toeval of ongeluk gelooft. Alles komt van God,

en alle dingen werken samen ten goede voor degenen

die God liefhebben — want God bestiert alles.



HOOFDSTUK XXV.

Taal en Godsdienst der Achewa.

De talen van Znkl- en Ziiid-Midden-Afrika worden de

Bantii talen genaamd. De oorsprong van dit woord is

dat in al die talen liet woord voor Menschen Banf/u of

Antu of een ander modificatie van dit woord is. Zoo be-

hooren de Zulu, Kalfer, Sesuto, en Masbona talen allen

tot de Bantu familie van talen. Zoo ook de Chicheiva

Avaarmee wij in Nyasaland te doen hebben.

De hoofdtaal van die streken is Chinyanja d. i. taal

van het meer. Er zijn verscheidene talen die nauw hieraan

verwant zijn zooals de Chisena^ Chichewa, Chipeta, Chi-

kunda, Chimang'anja en anderen. De Chichewa verschilt

van de Ch'myania omtrent zooveel als Kaapsch Hollandsch

van hoog Hollandsch. Wij spreken dikwijls van de taal

die wij in ons werk gebruiken als Chinyanja omdat deze

de andere bovengenoemde dialekten insluit.

De Chinyanja of Chichewa taal kan beschouAvd worden

als een van de eenvoudigste en gemakkelijkste der Bantu

talen. Zij heeft geen „click’’ of ander vreemden klank,

dan alleen ng'' dat door den neus uitgesproken wordt.

Eenige eenvoudige bijzonderheden kunnen niet zonder

belang voor den lezer zijn

:

Er is in deze taal geen gesloten syllabe : elke syllabe

moet met een klinker (vowel) eindigen. Zoo vinden zij

het moeilijk Europeesche woorden uit te spreken. Daar
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zij dikwijls vreemde woorden moeten overnemen vooi*

voorwerpen die zij nooit tevoren gezien hebben, Avorden

die woorden soms eenigszins veranderd. Zoo wordt b.v.

„spoon” (lepel) spoo-ni^ „bucket” (emmer) is he-ke-ti^ fork,

fo-ro-ko enz.

Het meervoud van woorden wordt gevormd door voor-

voegsels b.v. garu hond, agaru honden; nkuku hoender,

zïnkuku hoenders
;
dzira ei, madzira eieren.

Veranderingen in het werkwoord worden desgelijks door

voorvoegsels gevormd b.v. funa wenschen, ndi-funa ik

wensch, u-na-funa gij hebt gewenscht, a-dza-fima^ hij zal

wenschen.

Zooals in het Hebreeuwsch zijn er verschillende con-

jugaties van het werkwoord b.v. panda slaan, pandera

slaan met een doel, pandetsa laten slaan, pandana

elkander slaan, panda-panda aanhouden te slaan.

De hoofdgedachte van de taal wordt met het woord

„concord” uitgedrukt (d. i. overeenkomst.) Het hoofdAvoord

in een zin is het zelfstandig naamwoord en hiermee moeten

al de andere woorden overeenstemmen b.v.

:

chintu ichi chiri chabwino

ding dit is goed

zintu izi ziri zahwino

dingen deze zijn goed

antii adga akonda nsima

menschen die houden van pap

agaru anga ali akuru ndi abivino ndl akuda (d. i. mijne

honden zijn groot en goed en zwart).

Johamies 3 : 16 luidt aldus in die taal : Muhmgu a-da-

konda dziko chomwecho, kuti Ije a-da-patsa Mwana wachi

AvobadAva eka, kuti ieniwe amvana ndi lye sa-ka-mwazika,

koma a-ka-kala ndi moyo Avosamariza.

12



GODSDIENSTIGE r.EGRIIT>EN.

Het is moeilijk om de godsdienstige begrippen van het

volk nauwkeurig uit te vinden. De verhalen die zij geven

zijn soms zoo verschillend en zoo tegenstrijdig, dat men
byna in de war raakt. Misschien is dit daaraan te wijten

dat wij hier een mengsel van de godsdiensten der Angoni,

Anyanja, Ayao en anderen hebben.

Dat zij een soort van godsdienst hebben is zeker, en

toen wij met onze prediking begonnen zeide men soms

:

wp hebben onzen eigenen godsdienst : wat zullen wij nog

met een anderen maken? Uw godsdienst is goed voor

de Azungu (blanken), de onze is goed voor de Achewa.

Of wederom : valt ons die reeds oud zijn toch niet met uw
geloof lastig : vertelt het aan onze kinderen

;
misschien

zullen zij u gelooven: wij zijn al te oud.

Zij gelooven in een Opperwezen of Grooten Geest die

zij Chauta of Chiuta noemen, üta is boog en de betee-

kenis is waarschijn!yk
:

„Hij die den boog heeft” of „Hij

wiens boog in den hemel is.”

Andere namen voor hun opperwezen zijn : Mpambe, de

Almachtige, of. Hij die overtreft; Leza of Mlezi d. i. de

Onderhouder van alles. Uta-wa-leza is de naam voor

den reffenbooo’.O O
De Anyanja spreken ook van Mulungu, en dit is het

Avoord dat wij aangenomen hebben voor „God.”

God is één en alleen, maar daar zijn vele andere geesten

van de afgestorvenen. Chauta heeft de wereld, de men-

schen en de dieren geschapen. De menschen en dieren

werden van boven op de aarde nedergeworpen, en vielen

op een groote platte rots waar de merken en sporen nog

zichtbaar zijn. Anderen weer zeggen dat de aarde altijd

bestond, maar dat Chauta de dieren en het wild schiep

en ze op de aarde plaatste. De mensch echter is gelioren
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pen heeft. Zij weten echter niet van waar de Aziingu of

blanke menschen komen — waarschijnlijk zijn zij geesten.

Als het niet regent, of wanneer een of andere plaag

het land teistert, dan zegt men : Chauta is kwaad, en

oflFeranden van vleesch of meel of bier of pap worden

naar eene plaats der aanbidding gebracht. Soms wordt

een bok of ander dier geslacht en een gedeelte van het

vleesch ten offer gebraden. Het geofferde wordt voor

Chauta uitgestort en gebeden worden door den hoofdman

opgezonden, terwijl allen die rondom zitten in de handen

klappen en op die wijze Amen zeggen. Somtijds worden

ook de geesten aangebeden, wanneer men meent dat zij

de oorzaken van rampen zijn geweest.

Wij vinden ook onder de Achewa eene overlevering

omtrent het begin van het kwaad

^

en bij name de gedachte

van eene keuze tusschen het goede en het kwade. Het is

zeer treffend dat zulks het geval is. Zij gelooven dat er

een tijd was toen de mensch volkomen gelukkig was?

zonder ziekte, kwaad of dood.

Toen de mensch in het begin op aarde leefde in een

gelukkigen toestand, zond Chauta een boodschapper met

twee gesloten flesschen, waarvan de mensch één moest

kiezen. Zij kozen er één, maar ongelukkig de verkeerde,

en toen zij die opendeden om te zien wat erin was,

vlogen allerlei soorten van rampen, ziekten en kwalen er

uit. Alzoo is ellende in de wereld gekomen als het gevolg

van eene verkeerde keuze. Vergelijk dit met het mytho-
logisch verhaal van Pandora’s doos.

Herinnert dit ons niet aan het verhaal in Genesis, waai-

de mensch kiezen moest tusschen Gehoorzaamheid aan

God en Eigen wil. De verbodene vrucht werd gekozen, en

welke rampen en ellendigheden zijn er niet uit die ver-

keerde keuze gevloeid.



180

Wiimieer wij dit volk vertellen vnn de verzoeking door

de slang in liet Paradijs en hoe daardoor de dood in de

wereld gekomen is, dan antwoorden zij dat liun verhaal

even aannemelijk is als het onze, en nog heter, want hun

verhaal weet niets van de zonde, die zij altijd ontkennen.

74) verhalen dat nadat de menschen op de wereld uit den

hond geschapen waren, zij eene boodschap naar Chauta

zonden met een trapzoetjes (chameleon) om te verzoeken

dat zij niet sterven mochten, of indien zij wel stierven

dat zij dan meteen weer mochten opstaan en voortleven.

Na het vertrek van dit diertje ging een hagedis met een

tegenovergesteld verzoek achterna, dat zij sterven mochten

en dood blijven. Het verkleur-mannetje of trapzoetjes dat

het eerst gezonden werd was zoo langzaam dat de hagedis

het voorbij liep en het eerst bij Chauta kwam, met het

gevolg dat Chauta verordende dat de mensch sterven

moest en niet weder opstaan. Tengevolge hiervan doodt

het volk altijd het onschuldige trapzoetjes als zij het vinden.

Onder de Achewa is er een sterk geloof in het voort-

bestaan van den geest der ontslapenen in een geesten-

wereld, die zij Manda noemen. Zij gelooven dat de geesten-

wereld een heerlijk land is waar men nooit krank wordt

en nooit behoeft te werken, maar voor eeuwig in de zon

kan zitten te praten en niets doen. De goddeloozen echter

gaan naar eeji andere geestenwereld, waar daar dicht op

elkaar groote donkere bosschen groeien vol van slangen

en ongedierte en allerlei akelige dingen. De Mfiti gaan

daarheen, alsook moordenaars ën dergelijken.

Hier is dus een aanknoopingspunt voor onze prediking.

7ij erkennen dat er een toekomstig leven is, en dat er

sommigen zijn die hiernamaals ongelukkig wezen zullen.

Wij komen nu en maken hun bekend wat ons omtrent

deze zaak in Gods Woord geopenbaard is geworden.

Zij weten niets van een tijd wanneer de geesten der
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verlorenen ook toegelaten zullen worden tot de wereld

waar de gelukkigen wonen. Evenmin zegt ons Gods Woord

iets van de uiteindelijke zaligheid van degenen die ver-

loren gaan. Dit leerstuk vindt alleen bijval hij hen die

zich losschudden van de Goddelijke Openbaring, en die

eene oppervlakkige opvatting hebben van Gods Heilig-

heid en Rechtvaardigheid. Zooals reeds gebleken is gelooven

de Achewa ook in een Opperwezen. Zij brengen Hem offers

toe. Hij is machtig om hen te beschadigen, maar zegent

nooit. Dit is een van de leerstukken in de geloofsbelijdenis

van den Satan. Hij zou den mensch gaarne willen wijs

maken dat er geen God is. Dit echter kunnen de heidenen,

die kinderen der natuur zijn, niet gelooven. Zij hebben

een instinct dat er een God is en een leven na dit leven.

Zij zyn geschapen met een kamer in hun wezen waarin

God alleen wonen kan, en het is aandoénlijk te bemerken

hoe dat zy, in het blinde rondtastende, zoeken die kamer

te doen bewonen van iemand of iets dat de plaats van

God innemen kan. Maar niets kan hen bevredigen dan

God alleen.

En wij zijn geroepen om door de prediking van het

Evangelie, hen te brengen naar de plaats waar er alleen

verzadiging te vinden is.O o



HOOFDSTUK XXVI.

Levensgevaar en de Raad der Heidenen

vernietigd.

Het was ons dikwijls moeilijk te verstaan waarom het

opperhoofd ons zoo vriendelijk uitgenoodigd had om ons

in zijn land te komen vestigen, terwijl hij ook aan den

anderen kant soms verlangde om van onze tegenwoordig-

heid ontslagen te zijn. Over het geheel behandelde hij

ons altijd met vriendelijkheid; evenwel scheen het of er

iets achter zijn gedrag zat

Later vernamen wij van sommige van onze jongens dat

wij een heel oppervlakkig begrip van den eigenlijken toe-

stand van zaken hadden. Chiwere, zoo wordt ons nu verteld,

was in 't geheel niet begeerig om ons in zijn land te

hebben
;
maar geloovende dat wij meesters waren van

onbeperkte tooverkracht, vreesde hij dat als hij ons onvriende-

lijk behandelde, wij hem betooveren, en van kant maken

zouden. Daarom was het dat hij ons zoo dringend uit-

noodigde om ons verblijf in zijn land te maken, ten einde,

zooals een van zyn volk het iiitdrukt; „zijn leven te redden.”

Toen wij echter werkelijk kwamen om ons alhier te

vestigen was hij grootelijks ontsteld, en vooral was zijne

hoofdvrouw MshaimHhi boos o]> hem omdat hij ons uit-

genoodigd had.

Als ik nu terug zie oj) onze hulpeloosheid te midden

van duizenden van heidenen die gewapend waren met
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assegaaien, knopkirries en giftpijlen, dan moet ik erkennen

dat de Zendelingsysalm^ namelijk Psalm 91, letterlyk aan

ons bewaarheid is geworden. Dit zal nog meer blyken uit

het volgende.

Op zekeren morgen zond Chiwere ons een bood-

schap dat wij op den volgenden dag zijn land moesten

verlaten. Hij wilde ons niet langer daar hebben. Wij

moesten alles onmiddellijk oppakken en trekken. Toen ik

naar de reden van dit bevel vroeg, antwoordde de bood-

Mshawashi, de Koningin, en drie van hare slavinnen.

schapper dat het was omdat ik telkens den koning weigerde

wat hij van mij vroeg. Hij had mij b.v. om mijne kleederen,

om mijn revolver, om mijn geweer, om kruit en om
allerlei andere dingen gevraagd, maar ik had altijd

geweigerd.

Broeder Vlok was juist bezig met steenen te maken
voor onze kerk en ons schoolgebouwtje. Daar hij nooit

werk ontzag, was hij juist op dat oogenblik bezig om aan

het volk te wijzen hoe zij klei trappen moeten. Ik riej)
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hem in het huis en vertelde wat het opperhoofd had laten

weten, en daarbij dat de boodschapper ook nog gezegd

had dat Chiwere ons een schaap zou zenden als afscheids-

geschenk. Het eerste dat wij deden was tezamen neder

te knielen, en zooals Hizkia van ouds (Jesaja 37 : 14) de

geheele zaak te leggen voor dien Heere, die ons hierheen

gebracht had en die ons steeds bewaren zou.

Nadat wij gebeden hadden viel er als een gewicht van

het hart, en ik besloot om meteen naar Chiwere’s kraal

te gaan ten einde hem over deze zaak te zien. Daar

aangekomen, liet men mij op een mat voor zijn huis een

geruimen tijd zitten voordat de koning te voorschyn kwam.

Eindelijk verscheen hij, en groette my met vriendelijkheid.

Na over het een en ander gesproken te hebben, vroeg

ik hem, wat de beteekenis was van de boodschap die hij

mij juist gezonden had? Hij stelde zich aan verwonderd

te zijn en vroeg : welke boodschap ? Ik antwoordde : dat

wij dit land morgen verlaten moeten. Intusschen zag ik

hem ' stipt in de oogen. Hij scheen verlegen te zijn en

zeide : de boodschapper heeft u een leugen verteld. „Neen,”

antwoordde ik, „ik ken hem, hij is mijn eigen jongen, en

ik weet dat ik op zijn woord rekenen kan.”

„Neen hij liegt, ik heb nooit zoo iets gezegd. Kajava,”

voegde hij daarbij, zich tot den jongen keerende, „waarom

liegt jij zoo ?”

„Koning,” antwoordde deze, „ik heb uwe eigene woor-

den geboodschapt.”

„Geloof niet wat deze jongen aan u zegt,” zeide Chiwere.

„En wat beteekent het schaap,” vroeg ik, „dat wij op

weg ontmoet liebbc'u, en dat gij als afscheidsgeschenk

gezond(‘n liebt ?”

„O, het schaap,” zeide Cliiwere erg verlegen, „O ja,

ik wil van u een kombaars voor het scliaap koopen.”

Ik zeide daarop
: „ Ik wil niet weer een boodscliap van
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dien aard ontvangen. Ik zal ii een kombaars zenden voor

bet schaap.”

En daarby is de zaak toen gebleven. Ik gaf hem een

kombaars en wij aten het schaap.

Omtrent dienzelfden tijd, in het begin van ons verblijf

in dat land, kwam een man die in onzen dienst was, laat

een avond aan onze deur kloppen. Toen wij openge-

daan hadden, scheen hij zeer opgewonden te zijn, vertelde

ons dat er een groot aantal gewapende mannen in de

kraal van het opperhoofd was, en dat zij ons dien nacht

zouden aanvallen ten einde ons te dooden. Natuurlijk

wisten wij niet of dit waar was, en in ieder geval zou

het voor ons dwaasheid zijn geweest te vluchten. Wij

begaven ons tot het ernstig gebed, en de smeeking dat

de Allerhoogste ons dekken wilde met Zijne vleugelen, en

dat wij vernachten mochten in de schaduw des Almach-

tigen. Niets is ons dien nacht wedervaren, en den vol-

genden morgen ontwaakten wy in vrede en veiligheid.

Langen tijd daarna eerst vonden wij uit hoe nabij wij

aan ["den dood waren geweest. Een van degenen die

tegenwoordig was verhaalt dat Chiwere verscheidene van

zijne hoofdmannen met hun krygsvolk opgeroepen had,

teneinde een aanval op de twee blanke zendelingen te

doen, en hen te vernielen; — „want,” zeide hij, „zij be-

ginnen zich te versterken in dat huis dat zij bouwen,

en zij willen het koninkrijk van ons afnemen en mij

dooden.”

Een aanzienlijk aantal krygsvolk gewapend met schilden,

assegaaien, pijl en boog, enz., kwam bij Chiwere’s kraal

bijeen ten einde dien nacht onze statie aan te vallen.

Intusschen werd er een krijgsraad dien namiddag gehouden,

fdiiwere maakte duidelijk wat zijn doel was en (h‘ i'c'den

waarom hij ons wilde vernielen.

Daaro}) sprak een van zijne hoofdmannen, en zeide:
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„Gij hoort het woord des konings. Maar zullen wij die

Aziingu (blanken) kunnen dooden als gewone menschen ?

Zeker niet. Zij zijn Gods menschen. Als wy hun huis

omringen dan zullen zij beginnen te zingen en hunnen

God te aanbidden, dan zullen zij uitkomen, eenige woorden

spreken, en wij zullen allen door het weerlicht of op een

andere manier dood geslagen worden. Dit zijn geen ge-

wone menschen. Laat ons van hen weghlijven.”

Een tweede zeide hierop
:

„Ik stem hiermede samen.

AVij zullen naar het huis gaan, het omringen, en wanneer

wij binnen gaan dan zullen wij niemand vinden. Hun
God zal hen weggenomen hebben en ons misschien dooden.”

Een derde voegde hierbij: „Past op voor deze Azungu.

Hun huis is vol met kasten die zij van het meer hierheen

gevoerd hebben. Ik ben daarvan overtuigd dat die kasten

vol zijn van andere Azungu, en zoodra wij een aanval

maken zullen zij er uitkomen, en ons terugslaan en

vernielen.’^

Hierop werd Chiwere kwaad en zeide: „Gij zijt allen

oude vrouwen, gij zijt lafhartig. Wat zijt gij bang voor

twee menschen? Komt, laat ons hen gaan aanvallen; als

zij ons dooden dan zijn wij dood
;
want zij zullen ons

toch in elk geval ombrengen. Wat zijt gij zoo’ bang-

hartig. gij oude meiden!’'

„Goed en wel,” zeide een der hoofdmannen, „ben ik

eene oude vrouw dan ben ik tevreden om hier te wachten,

én te zien hoe gij, koning, opgaat met uw volk om die

twee menschen te dooden.” Daarop stond hij op en riep

zijne manschappen op zijde.

Dit voorbeeld volgden eenige van de andere hoofd-

mannen, en toen de overigen dit zagen, Avas niemand

moedig genoeg om deze hvee Azungu dien nacht aan te

vallen. Toen het donker werd sluipte elkeen naar zijn

hut, en de koning werd alleen gelaten.



Alzoo wordt het woord des Heeren bewaarlieid waar

het zegt

:

De Heere vernietigt den raad der Heidenen; Hij breekt

de gedachten der volken. Maar de raad des Heeren

bestaat in eeuwigheid.

Het was in Zijnen heiligen raad besloten dat wij het

zendingswerk in dat land zouden voortzetten. Zoo God

voor ons is, wie zal tegen ons zijn ?

Wij verhalen bovenstaande tot roem van Zyn heiligen

naain

!



HOOFDSTUK XXVII.

Zaad zaaien en de Donkey klokluider.

Xaar mate wij de taal machtig werden, trachtten wij

aan alle wateren te zaaien, en op alle mogelijke wijzen

het Woord onder de aandacht van het volk te brengen.

In het vroegste begin kwamen er velen naar de

Zondagsdiensten, en dat wel tot onze verwondering, daar

wij wisten dat zij niet te veel konden verstaan, en daar

er geene ware belangstelling in den godsdienst scheen te

zijn. Gedeeltelijk was het daaraan te wyten dat de koning

him geboden had bijeen te komen, of hen liet oproepen,

maar er moest naar onze beschouwing iets anders achter

zitten. Later begonnen de opkomsten bij de diensten te

verminderen. Wij gingen naar de kralen waar wij vroeger

tot 400 toehoorders hadden en vonden misschien 20 of

30 of zelfs minder.

Om de reden hiervan vragende, werd ons geantwoord

:

Waarom zouden wij naar uwe diensten komen, daar gij

ons daarvoor toch niet betaalt? Als gij ons linnen of

kralen of zelfs zout geven zoudt, dan komen wij weer.

Toen ik een ouden man die heel naljij de statie woont,

vroeg, waarom ik liem nooit hij de diensten zag, ant-

woordde hij : oude vrouw woont reeds twee

maanden uwe diensten geregeld l)ij, en zij heeft nog

geen lialf yard linnen daarvoor gekregen : betaal haar

eerst, en dan kom ik ook.”
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Zoo zagen wij dat wij iiii minder dan ooit liet volk

met liet Evangelie in aanraking kregen. Zij hadden hun

eigen godsdienst en waren daarmee te vreden.

Wat nu gedaan? Hoe zouden wij hen met het Woord

Gods bekend maken? Hoe konden wij in gehoorzaamheid

aan het Woord van onzen Heer ze dwingen in te komen ?

Wij dachten er aan hoe de Heere Jezus bij elke gele-

genheid dat Hy een aantal menschen bijeen vond, het

Woord aan hen predikte. Wij herinnerden ons hoe Zijne

wonderwerken dikwyls als eene klok dienden om het

volk bijeen te brengen, en hoe Hij dan aan de schare

het Koninkrijk Gods voorstelde.

Wij maakten daarop dezen regel. Allen die in onzen

dienst waren moesten eiken morgen vroeg, vóórdat het

werk begon, onzen godsdienst in het kerkgebouw tje

bijwonen, en daarna naar hun werk gaan. Eveneens allen

die medicyn wilden hebben, of die iets aan ons wilden

verkoopen, op wat wij onze „markt” noemen. Ook zij

moesten eerst dezelfde godsdienstoefening bywonen vóór-

dat zij iets van ons kregen. Op deze wijze kwamen velen

van hen onwillekeurig onder de prediking, en langzamer-

hand begonnen sommigen iets te verstaan van wat wij

trachtten duidelyk te maken.

In vele opzichten zijn die heidenen evenals kinderen,

en zij moeten als kinderen behandeld worden. Zij weten

niet wat recht of goed is, en daarom moeten wy hen

op deze wijze lokken en dwingen om geestelijk onderwijs

te ontvangen.

En wij hebben ook ons loon gekregen. Velen die in

het begin onwillig waren om onze godsdienstoefeningen

bij te wonen^ kwamen langzamerhand daartoe om genoegen

te vinden in het luisteren naar het Woord. Weer anderen

gevoelden dat het Evangelie eene kracht Gods is, eerst

om hen ongelukkig te maken door hen van zonden te
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overtuigen, en dtiarmi om hen te wijzen op Jezus Christus,

Mpuluinutsl Wankuru^ den grooten Zaligmaker. En zoo

zijn er nn honderden die naar de prediking komen omdat

zij meer willen hooren van de dingen Gods en waarlijk

heilbegeerig zijn.

Eene onde vrouw, die met veel moeite des Zondags

naar den dienst op de statie kwam, antwoordde, toen ik

haar vroeg wat zij kwam zoeken: Ndi hwera ku o)iera

Mulungii^ ik kom om God te zien.

Wij vinden bij de heidenen een groot gebrek aan

bewustheid van zonde. Zij weten niet wat zonde is. Zij

hebben zelfs geen woord voor zonde. Daar is bij hen

geen onderscheid tusschen eene ‘misdaad en eene vergissing.

Hieromtrent schrijft b.v. Dr. Stalker de welbekende

prediker te Glasgow: „De groote moeilijkheid van het

zendingswerk is het feit, dat de heiden nauwelijks een

geweten heeft
;

dat geweten moet nog geschapen worden

voordat hij tot het Christendom kan worden bekeerd.”

En hierby voegt een van onze leeraren: „Wij vreezen

zeer dat het geweten in onze gemeenten aan het sluimeren

is, en dat de prediking die tot ontwaking roept bij ons

te zeer gemist wordt.”

ontkennen zondaars of misdadigers tegenover God

te zijn, daar zij zoover zij weten met Hem niets te maken

hebben. Ik vroeg eens een ouden man: „Weet je dat je

een zondaar bent?” „O neen,” antwoordde hij met groote

zekerheid, „wij hebben geene zondaars hier in onze kraal,

ik geloof dat daar een paar zijn in die kraal daar ginds

op den heuvel.”

Vindt men deze beschouwing niet ook onder meer

beschaafde volkeren? En hoe is het met onszelven tjesteld?

Passen wij niet allerliefst eene preek op onzen naaste toe ?

Volgens de gedachte der Achewa is een leugen geene

zonde. Het kwjiad ligt meer daariu dat het ontdekt wordt.
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»

Gevolgelijk vinden wij het noodzakelijk in de prediking

veel nadriik te leggen op de AVet. Eiken Zondag worden

de Tien Geboden voorgelezen en dikwijls verklaard. Volks-

zonden en individiieele zonden worden in het licht van

Gods Woord en Gods Heiligheid blootgelegd, en zoo

trachten wij ons een braakland te braken en den grond

voor te bereiden voor het zaad des Evangelies. Natuurlijk

wordt niet uitsluitend de AVet gepredikt, maar daarmede

gaat gepaard de Blijde Boodschap van vergiften is en

verlossing door het dierbaar Bloed.

Mij is meermalen gevraagd geworden waarover wij

voor de eerste maal prediken wanneer wij volstrekte

heidenen toespreken? Deze vraag heeft mij in het begin

ook wel moeilijkheid gekost, maar ik heb veel van de

preek van den Apostel Pauliis aan de Atheners geleerd.

Hij begon met een aanknoopingspunt te zoeken. Zij

aanbaden Den Onbekenden God. Dezen God, dien zij niet

kennende dienden, heeft hij hun verkondigd. Zoo aanbidden

ook de Achewa — Chauta — een onbekenden God.

Mulungu, dien wij hun verkondigen, heeft echter zich-

zelven geopenbaard.

Een tweede aanknoopingspunt is: „God heeft uit éénen

bloede het o'ansche o'eslacht der menschen gemaakt.” De

heidenen ontkennen dit : de Azungu of blanken zijn, zeggen

zij, uit olifantstanden of iets van dien aard gemaakt. En
daar zijn ook blanken, vrees ik, die deze waarheid niet

gaarne gelooven. AA^ij blanken zijn menschen^ de zwarten

zijn maar schepsels. God zegt: uit éénen bloede.

AVanneer de heidenen dit vatten dan is het voor hen

gemakkelijker om te gelooven dat God ook hun God is.

Een andere diepe waarheid spreekt Paulus uit wanneer

hij zegt, dat het gansche geslacht der menschen door

God gemaakt is, opdat zij Hem zouden zoeken, of zij

Hem immers tasten en vinden mochlen. Zelfs onder die
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donkere lieideneii is diiar dikwijls eene oiiverstacinbare en

onljesclirijtiijke begeerte naar iets lioogers — een ware

honger naar God.

„Ver en wyd, schoon gansch onwetend,

Hygt het mensch’lijk hart naar God.”

Zij weten niet dat zy hongeren. Zij weten nog minder

dat zij naar God hongeren. Maar als zij God gevonden

hebben dan weten zij dat zij verzadigd zijn. Eveneens

weet een zuigeling niet waarnaar hij dorst, maar wordt

liij verzadigd dan is hij tevreden en stil.

Hun godsdienst is er een bewijs van dat zij zichzelven

bakken trachten uit te houwen, gebrokehe bakken, die

geen water houden, omdat zij niet weten van de Spring-

ader des Levenden Waters.

Bij onzen morgendienst des Zondags hebben wij ook

de collecte ingevoerd. Ofschoon de menschen arm zijn

gelooven wij dat het noodig is om hen te leeren voor

de zaak des Heeren naar hun vermogen te geven. Daar

zij geen geld gebruiken laten wij hen brengen wat zij

hebben, en twee van onze jongens dienen als diakenen. De

collecte wordt in platte mandjes opgenomen. De een

plaatst een mieliekop er in, de ander een tros kafferkoorn,

of wel een ei of een handvol boonen. Het gebeurde ook

eens dat iemand een levend hoender op het mandje

plaatste die dan zonder verzuim de overige collecte begon

op te eten, zoodat het haastig verwijderd moest worden.

Ook in een ander opzicht hebben wij getracht het

voetspoor van onzen Heer en Heiland te volgen. Toen

Hij OY> aarde was, heeft Hij, kort na de roeping der

discipelen, hen uitgezonden om te prediken
:
„Het Konink-

rijk der Hemelen is nabij gekomen.”

Zoo hebben wij gebruik gemaakt van jongens die in

onzen dienst waren, en eenigszins een begrip begonnen
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te krijgen van liet Evangelie, door lien eiken Zondag

naar vergelegen kralen met de lieilsboodschap uit te

zenden. Wel is waar waren deze jongens niet altijd

zelven wat zij hadden moeten wezen, zijnde zij maar

zwak en onkundig
;
maar zelfs onder degenen door den

Heere Jezus uitgezonden was daar een Judas. En wan-

neer wij ze eens onwaardig hadden gevonden werden zij

niet weêr uitgezonden.

Deze jongens kwamen op een dag vóór den Zondag

om hun Boodschap te ontvangen. Dit bestond gewoonlijk

uit een der gelijkenissen of wonderwerken van den Heere

Jezus, of een treffend woord uit de Evangeliën dat aan

hen uitgelegd en opgehelderd werd, en dat zij dan gingen

duidelijk maken in de kralen die wij niet konden bereiken.

Zij gingen in den regel twee en twee, en zongen en

baden ook bij die buitendiensten, die meestal in de open

lucht gehouden worden.

Het is dan onze gewoonte om vroeg op den Sabbat-

morgen, gewoonlijk te voet, soms te donkey, naar de

buitendiensten uit te gaan, zoodat allen weer van de

verschillende richtingen tegen 11 uur terug kunnen zijn,

wanneer dan onze hoofddienst op de statie begint.

In het begin was mijn donkey Ned, de eerste in het

land gezien, eene oorzaak van groote verwondering. Hij

diende als klok, want overal waar ik met hem heen crino-

vergaderde het volk rondom mij om dat wonderlijk dier

te . bezien. Zoo kreeg ik de gelegenheid om hen het

Evangelie te prediken. De algemeene gedachte was, dat

Ned een roofdier was, — en waarlijk het geluid dat hij

maakt, gelijkt veel op het brullen van een leeuw. De
reden waarom hij nu gras at was, meenden zij, omdat

de blanke man lieni betooverd liad.

Gedurende den dienst echter wmar de donkey als

klok gediend had, was het gehoor maar erg onrustig.

13
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want zoodra de donke}^ liinnikte gingen allen op den

loop en de kerk was uit. Soms durfde ik niet eens zingen,

of Ned werd zoo aangedaan dat liij moest meezingen, en

dan werd liij en ik spoedig alleen gelaten om den dienst

te sluiten.

In liet begin nam ik altijd een jongen naar de diensten

mede, om verder duidelijk te maken wat ik getracht had

te zeggen. Ik vond dat zij eene gelijkenis of wonderwerk

goed konden navertellen, maar gewoonlijk was hunne

toepassing gebrekkig. Laat mij een voorbeeld geven van

de wijze waarop zij eene geschiedenis ophelderen.

Bij zekere gelegenheid predikte ik over de genezing

van de tien melaatschen Nadat ik gesproken had riep ik een

van mijne jongens op om wat ik gezegd had te herhalen

en het duidelijker te maken. Hij sprak ietwat als volgt

:

Lang geleden, toen de Heere Jezus Christus op aarde

V as j^m^ Hij een dag op eene wandeling, en komende

in de nabijheid van eene zekere kraal zag hij 10 men-

schen bij elkaar staan die krank waren aan de melaatsch-

heid, zoodat hunne vingers en toonen reeds afgevallen

waren, en zij er verschrikkelijk mismaakt uitzagen. Toen

zij den Heere Jezus zagen begonnen zij Hem van verre

aan te roepen. Daar zij melaatsch waren durfden zij niet

in de kraal wonen, want ofschoon zij aan den hoofdman

gevraagd hadden: y^Mfiimu (mijnheer) laat ons toch hier

bij u wonen,” had de hoofdman geweigerd zeggende

:

„Ik laat geene melaatschen toe om in mijne kraal te wonen.”

Zij hadden zichzelven daarom hutten in het veld gebouwd.

Toen zij dan Jezus zagen riepen zij hard uit: „Heere

wees toch jammer over ons.” Daarop stond de Heere Jezus

stil, en vroeg iemand: „Wat schreeuwen die menschen

zoo?” Daarna riep Hij hun toe: „Wat wilt gij hebben?”

Zij riepen terug: „Heere wij zijn melaatsch en wij willen

gezond worden.”
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Dtiarop, onidcit Hij de Zoon van Mulinigu is en alles

doen kan, zeide de Heere Jezus: „Gij zyt gezond, Ik maak

u nu gezond, ga en vertoon uzelven aan den grooten priester

in de lioofdkraal en aan al de mensclien opdat zij zien

mogen dat Ik u waarlijk gezond gemaakt lieb.’’

Zoo gingen zij heen, en toen zij daar gekomen waren

en vonden dat zij gezond waren en hunne vingers en

voeten weer heel, toen kwam één weer haastig terug om
den Heere Jezus te danken.

Toen de Heere Jezus hem zag was Hij verwonderd en

zeide : „ Ha ! kijk ! hier is maar net één om mij te danken !

Heb ik niet tien gezond gemaakt? Waar zijn de andere

negen? Hebben zij Mij zoo gauw vergeten?”

Zijn verhaal was goed maar voordat hij bij de toepas-

sing kwam eindigde hij en ging zitten.



HOOFDSTUK XXVIIL

Mieren en andere kleine Dieren.

De Europeaan, die naar Midden-Afrika gaat, vindt dat

hij minder door groot ongedierte geplaagd wordt dan

door kleine. En geen der plagen is lastiger dan die der

Rijstmieren. Zij zijn wel in verscheidene deelen van Ziiid-

Afrika bekend, maar ik heb ze nooit erger gevonden dan

waar wij arbeiden. Er is niet een vierkant voet gronds

waar men eene kast kan neerzetten, of binnen de 24 of

36 uren zijn de mieren daaraan bezig. Eens lag ik twee

dagen ziek aan de koorts, en toen ik weder opstond

vond ik dat een van mijne schoenen, die onder het bed

gelegen had, bijna vernield was. Iemand heeft aangemerkt

dat een man met een houten been, die des avonds gaat

slapen, gevaar loopt om den volgenden morgen een

handvol zaagsels in plaats van het been te vinden.

De rijst-mieren bouwen in Midden-Afrika
,
veel grooter

mierenhoopen dan in het zuiden. Dikwijls vindt men dat

zij 8 of 10 voet hoog zijn, en meermalen hebben reizi-

gers een mierenhoop in het hooge gras voor een stuk

wild van een of anderen aard aangezien en er op

geschoten. In het hooge gras klimt men op een mieren-

hoop ten einde te kunnen zien of er wild in de nabij-

heid is.

Als men tijd neemt om de gewoonten van de rijst-

mieren te bestudeeren, dan komt men tot de overtuiging.
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dat zij eene beschaving liebben. Zij hebben een koning

en eene koningin. Laatstgenoemde is versclirikkelijk vet,

en ligt maar steeds in bare kamer, gelijkende op een

stuk witte worst. Haar eenigste werk is eieren te leggen

en dit doet zij meesterlijk, daar er eiken dag vele mil-

lioenen van eieren uit haar voortkomen, die dan door de

werkmieren weggenomen en in verschillende kinderkamers

verzorgd worden.

De meerderheid der inwoners van een mierennest be-

staat uit werkers, die kost aanbrengen, bouwen en de

koningin voeden. Zij zijn totaal blind en verschijnen

nooit in de open lucht. De reden is deze, zij zijn zoo

hulpeloos en vele dieren eten haar zoo gereedelijk, dat

haar leven nooit veilig zou zijn. Zij werken altijd onder

dak en als zij over een rots of ander hinderpaal heen

willen, bouwen zij eerst een kleinen tunnel of schoorsteen.

Elk der werkers brengt een korrel grond, bedekt het

met een soort cement, dat uit zijn mond komt, en plaatst

het op de rechte plek.

Terwijl zy alzoo aan ’t bouwen zijn, bemerkt men altijd

in de nabijheid eenige grootere rijstmieren, die niets

schijnen te doen. Zij zijn de krijgslieden, die de hulpe-

looze werkers moeten verdedigen. Zij zijn veel sterker

en bijten een vijandig insect zonder veel moeite in

tweeën.

De rijstmieren eten alles dat van hout of leder of iets

dergelijks gemaakt is. Alleen metaal laten zij staan. Zij

ontzien zelfs boeken niet, en toen Br. Vlok’s Nieuwe

Testament een avond van de kast naast zijn bed af-

viel, werd het bijna geheel opgevreten. Zij geven ons

veel moeite in den tuin, daar zij veel maken van sommige

soorten van vruchtboomen, vooral van appel-, kweepeer-,

abrikoos- en andere hoornen. Bluegumboomen hebben zij

ook te Mvera bij honderden vernield.
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In de huizen hebben wij veel last van lien daar zij al

het houtwerk vernielen, en soms in de pleisterin<^ van

den muur opgaan om het dak aan te vallen. Eens viel

er een zware dwarsbalk uit het dak van het zendingshuis

te Njuyu byna oji mijn hoofd. De mieren hadden de

houten pen, waarmee de dwarsbalk aan de kap gehecht

was, afgevreten.

Een ander soort van mier, die wij daar hebben, is de

Soldaatmier (soldier ant). Zij zijn roodachtig van kleur,

en men ontmoet ze nabij het water, of in een lange rij

op reis door het land. Ik heb bij eene gelegenheid eene

rij gezien, die 70 treden lang was en daar zij omtrent 5

of 6 naast elkaar marcheeren, waren er misschien een

15,000 tot 20,000 in dat gezelschap.

Deze mieren eten niets dan vleesch. Wanneer de leeu-

wen of wolven iets van een dooden olifant of bufiPel over-

gelaten hebben, dan komen deze soldaat-mieren om de

beenderen verder van alle vleesch te ontblooten. Zij

vallen zelfs levende dieren aan, en wee het arme dier,

dat ziek of gewond is, en in de knijpers van deze kwaad-

aardige diertjes valt. Ik heb gezien, dat zij kleine hondjes

gedood hebben, alsook hoenders in een hok. Soms ge-

beurt het, dat een slang, na iets groots ingeslokt te

hebben, ligt te slapen totdat haar maaltijd verteerd is.

Wordt zij nu in dezen toestand door de Lintumhivi

(mieren) gevonden, dan blijven er morgen slechts de

beenderen van de slang over.

Zij kunnen verschrikkelijk zeer bijten, en 'als men jier

ongeluk op een nest komt te zitten, dan is er geen vrede

totdat men zich totaal ontkleed heeft, om de diertjes af

te trekken, en als zij goed beet hebben dan kan men ze

aan stuk trekken totdat alleen het hoofd nog vastzit,

maar zij laten niet weer los. Zij zijn zeer vergiftig en

liebben in hun lichaam veel „formic acid” of mierenzuur.
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dat de inboorlingen als vergift voor hunne pijlen ge-

))ruiken.

Het wordt verhaald, dat de opperhoofden soms een

gevangene of vijand nabij het nest van de Llntumbwi op

den rug vastbinden en dat binnen de 24 uren slechts de

beenderen van dien ongelukkige gevonden worden.

Er zijn vele andere soorten van mieren, van de kleine

zwarte miertjes, Nyerere^ die zoo lastig zijn in de dis-

pens, en bijzonder veel van vet houden, tot de groote

zwarte mieren, die regimenten uitzenden om een aanval

te maken op de nesten van de rijstmieren. Zij loopen

in geregelde orde, volgen een gids, vallen den vijand ge-

zamenlijk aan, rusten niet totdat elkeen van hen drie of

vier doode rijstmieren als buit heeft, en keeren dan weder

terug langs denzelfden weg waarlangs zij gekomen zijn.

Trekt men met den voet eene streep over hun pad dan

zijn zij in de war, en zoeken totdat zij weer op nieuw

het spoor vinden. Ook zijn er suiker- of honig-mieren,

die alleen des nachts werken en -veel van jam houden,

waarin zij zich ook soms verdrinken.

Een ander mierensoort, die ik dikwijls te Njuyu zag,

houdt koeien, d. i. zij hebben een insect, dat zij oppassen,

en telkens krabben zij dit insect op den rug wanneer het

een droppeltje vocht afgeeft, dat de mier dan drinkt.

Verdere interessante informatie omtrent Europeesche mie-

ren vindt men in een boek : Ants^ Bees and Wasps door

Sir John Luhbock.

ANDERE INSECTEN. . -

Maar laat mij eenige andere van de insecten van

Nyasaland noemen. Waarlijk schijnt het soms alsof het

stof zelf in insecten veranderd wordt. Van de gewone

plagen van vlooien, weegluizen en andere luizen maken
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(Ie inboorlingen maar weinig. Maar zij vreezen de Kvfi^

de Futsl en de Matehenya.

De Kufi ziet er uit bijna als een weegluis, maar wordt

zoo groot als de nagel van uw duim, en beeft eene harde

dop. Zij verbergen zicli des daags in de openingen van

den vloer, of in het dak van bet buis. Des nacbts komen

zij uit om de menscben aan te vallen, en zelfs de inboor-

lingen krygen dikwijls koorts wanneer zij van de Kufi’s

gebeten zyn geworden. Voor een Europeaan is het soms

genoeg als hy van één gebeten wordt om koortsig te

worden.

De Futsi is eene vlieg die bare eieren op uw lichaam

of in uwe kleederen legt, wanneer dan bet ei op een of

andere wijze zijn weg in het vleesch vindt. Na eenige

dagen komt daar een groote puist op de plaats uit, en

een paar dagen later drukt gij er eene dikke vette levende

worm uit. Een van onze medearbeiders bad by de twintig

Futsi’s tegelykertijd in zijn lichaam.

Aan den anderen kant zijn de Matekenya zeer klein.

Zij worden ook zandvlooien genaamd. Het wijfje dringt

door bet vel in het vleesch van uwe vingers of toonen,

juist langs de nagels. Daarin gekomen zijnde omringt zij

zich met een zakje vol met eieren. Dit zakje groeit totdat

het de grootte heeft van eene erwt, dan barst het open,

en een groot broeisel jonge Matekenya springt er uit.

In de opening in den toon gelaten dringen anderen nu

in, en beginnen de ontwikkeling weer over, totdat bij de

inboorlingen — die geene schoenen hebben — de helft

van den toon wegzweert. Natuurlijk zijn de blanken voor-

zichtiger, en het gaat nooit bij hen zoo ver. Nochtans

hebben de zendelingen soms veel last van deze diertjes.

Met betrekking tot de insekten waarvan Midden-

Afrika wemelt, zegt de heer Glave, een bekende reiziger,

liet volgende: „In en nabij de valleien is de muskiet een
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venijnige dwee2:)er. Hij valt ii in zwermen zonder de minste

terging aan, en blijft totdat gij hem doodt. Hij kan fijn

opmerken, en zit gij wellicht met uwen l)roek ergens over

het been gespannen, dan laat een scherj^e steek ii gewaar

worden dat de muskiet het heeft uitgevonden. Is er eene

kleine opening in uw muskietnet dan bes2)eurt hij dit

dadelijk, en zal er doorsukkelen, een vlerk en een been

om de beurt, en is hij eerst binnen, dan geeft hij zijne

vrienden die nog buiten zijn er van kennis hoe hij is

ingekonien. Zij zitten op den looj) van uw rifle, als gij

fijn op het rusteloos wild korrel houdt, of steken u juist

als gij aftrekken wilt.

Andere insecten zijn even lastig. Groote motten, nieuws-

gierig omtrent uwe lamjn snellen in volle vaart de kamer

of de tent binnen, en vliegen er lastig tegen aan, of trachten

om in uwe soep zelfmoord te plegen, waarin zij het dons

van hunne vlerken laten rond zwemmen.

De „jigger’^ of zandvlooi graaft in uw vleesch en legt

onder het vel een wit zakje met eieren waaruit een geheel

nieuw huisgezin voortkomt.

De kleine mier brengt schrik aan waar zij bekend is.

De groote roode soldaatmier die in zwermen bij millioenen

voortmarcheert, met reuzenmieren als officieren en voor-

gangers, is een schrikkelijke vijand. Zij trekken als een

roode streejD een voet wijd, over den grond en verslinden

alles wat haar in den weg komt van een sj^rinkhaan tot

een bok. Aan het hoofd hebben zij vreeselijke knijpers en

als zij u bijten en gij tracht om ze af te trekken, dan

blijft de kop aan uw vleesch vast. Zij 'komen in uw huis

en hoe vol uw dispens al mocht zijn geweest, als zij heen-

gaan dan blijven slechts de beenderen achter.

De rijstmie!' bijt u niet, hare bijzondere roeping is om
uw kostbaar eigendom, — uwe beste koffers, uwe duurste

schoenen — te vernielen. In eenen nacht zullen de rijst-
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mieren een lioiiten ki,st zoo aanvallen, dat als gij die den

volgenden morgen opligt, de l)odem met al den inlioud er

uitvallen zal. Zij eten een levenden ])lueguml)oom op, en

zoolang zij in inve buurt zijn zal liet bontwerk van uw
huis binnen kort in stof veranderen. Op zekeren tijd

hebben zij vlerken die zij met etenstyd in uwe schotels

afschudden. Schorpioenen en jaagspinnekoppen ontmoet

men zelden. Groote kevers komen lange afstanden om n

te zien, en eindigen hun reis door u in het aangezicht te

slaan. Kleine mugjes stellen bijzonder belang in uw rechter-

oog, als gij op de jacht zijt en het linker toehoudt om
op wild aan te leggen.’''

Tot zoover de heer Glave.

Een jonge man in Nyasaland vertelde mij dat toen hij

op weg was naar Midden-Afrika hij zooveel van de mus-

kieten hoorde, dat hij aan een matroos aan boord der stoom-

boot vroeg hoe zij er uitzagen. Deze antwoordde dat de

muskieten net als groote zwarte mistkruiers waren en

verschrikkelijk bijten konden. Met deze gedaehte ging hij

de Kwakwa op. Den eersten avond vroeg hij zijn maat,

die ook dezelfde gedachte van muskieten had, of hij ze

al van avond gezien had, daar zij gehoord hadden dat zij

hier bijzonder lastig waren. „Neen,” was het antwoord,

„nog niet een.” „Wel, ik ook niet,” zeide de eerste spreker,

„maar zij kunnen nooit zeerder bijten dan deze mugjes

die zoo lastig zijn.” Deze mugjes waren intusschen de

muskieten zelven.

Ik kon nog andere insecten en plagen noemen, doch

vooreerst genoeg. De bovengenoemde diertjes veroorzaken

soms veel ongemak. Zij zijn in den regel veel lastiger

dan de grootere dieren zooals leeuwen, tijgers of kroko-

dillen. Maar als men naar het zendingsveld gaat, om zielen

voor den Koning te winnen, en als de drangreden liefde

tot ITem is, dan geraken deze kleinigheden op den achter-
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te zijn.

Als f>-ij voor uwe zendelingen bidt, vraagt dan dat de

Heer him veel geduld en genade wil geven om alles om
Zijnentwil te verdragen. Zeer kleine moeilykheden ver-

eischen soms zeer groote genade.
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Een Moordenaarsnest bezocht.

Gedurende het eerste jaar van ons verblijf in Nvasa-

land hebben wij op alle manieren getracht de gunst van

bet volk te winnen, en op vriendscbappelijken voet met

de hoofdmannen te staan. V^an verschillende kanten kwamen
er bezoekers, — de meesten hunner om te zien hoeveel

zij uit den Mzungu konden maken.

Onder anderen was er een hoofdman die meer ernstig

scheen dan de anderen, en die met belangstelling vroeg

naar onzen godsdienst. Toen ik van God sprak vroeg

hij: „Is God dan niet ver weg daar hoven?” Ik zeide,

„Neen, God is hier, nabij ons.” Hij stond stil: „Wat, is

God nabij, is Hij hier, rondom ons?” De gedachte scheen

hem met ernst te vervullen.

Verder Averd veel van den tijd van Br. Vlok opgenomen

met het maken van steenen voor een kerkje, en later met

het bouwen daarvan. Wij hebben het met gras gedekt.

In October 1890 besloot ik een reisje naar een naburig

opperhoofd Tambala te doen. Zijn naam heteekent haan^

en hij AA^oonde zoowat 25 mijlen ten Zuiden van Mvera.

Den eersten avond moest ik in het veld doorbrengen.

Nadat ik was gaan slapen, en het kampvuur reeds uit

was, bevond ik dat ik bedekt was met honderden van

kleine zAvarte mieren. Zelfs toen ik mijn hangmat tusschen

tAvee hoornen spande en daarin sliep, kwamen zij langs de
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touwen naar mij toe. Ik genoot dien nacht maar weinig

rust. Dit heeft misschien mijn horloge ook aangedaan

want het begon van nu voortaan een honderd en vijf

minuten in den dag te winnen.

Den geheelen volgenden dag wandelden wij over bergen

en door diepe kloven, totdat wij dien avond een van

Tamhala’s hnitenkralen bereikten en daar sliepen. Van

daar konden wij zijne hoofdkraal zien op den top van een

rotsachtigen kop gelegen, langs drie kanten met kranzen

omringd, terwijl de vierde zijde versterkt was met een

sterke omheining van palen en eene sloot daarom.

Toen wij op den volgenden morgen die omheining

bereikten, vonden wij een zeer nauwe poort en aan weers-

kanten ervan hoofdschedels van menschen op palen ge-

stoken. Deze waren de wachters om vijanden af te

schrikken. Na verlof van den hoofdman gekregen te

hebben, gingen wij de kraal binnen, en vonden nog meer

van deze gruwzame hoofdschedels op ons neêrgrijnzende.

Hier zaten wij neder. Honderden van nieuwsgierige

inboorlingen omringden mij, om voor de eerste maal een

blanken man te zien. Moeders hielden hunne kleine kin-

deren omhoog, zooals wij in afteekeningen van de kope-

ren slang zien. Onverwachts kwam er een Arabier te

voorschijn, in een langen mantel gekleed, met zilveren bor-

duurwerk voor de borst. Hij was een handelaar die ivoor

kwam koopen, en die veel met de Schotsche handelaars

te doen gehad had. Hij was den blanken man zeer toe-

genegen. Deze Sherif Magid bracht mij naar een huis

waarin ik logeeren kon, en zond mij aanstonds een kopje

thee dat ik zeer genoot.

Het volk was hier zeer voorbarig, onbeschoft en bloed-

dorstig. Zij vertrapten elkaar om mij te zien en maakten

allerlei aanmerkingen. Wanneer ik ging eten liepen zij

van alle kanten toe om dezen wonderlijken man met ge-
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reodsditip te zien eten. „Wut eet liij?” wjis de gewone

Ymag. ,Hij eet hoenders niet hinnen-goed en al,” zegt

een. „Neen, dat is onwaar,” antwoordde mijn kok. „Hij

drinkt eiers” vertelde een ander, omdat ik in plaats van

melk het geel van een ei in mijn koffie genomen had.

„Drinkt hij kachasii (brandewijn)?” vroeg een. „Neen,”

antwoordde mijn jongen. „Dat liegt gij,” was het beleefd

antwoord, „wie zal niet kachasu drinken als hij het

krijgen kan.”

Daarna kwam Tamliala zelf mij zien. „Hij sprak tot

mijn jongen : „Waar is zijne vrouw?” „Hij heeft geene

vrouw,” was het antwoord. „Waarom niet?” „Ik weet

niet?” „Heeft hij niet een kaffermeid als vrouw ?” „Neen.”

„Trouwt zijne soort van menschen niet met onze soort?
’

„Neen, alleen met blanke vrouwen.” „Heeft hij geene

vrouw in zijn land?” „Neen.” „Is hij nog maar een kind,

en te jong om te trouwen?” „Neen hij is een man, maar

in zijn land zijn er mannen die niet trouwen.” „Waarom
niet?” „Zij willen niet trouwen.” „Is dat mogelijk. Hier

in ons land is daar niemand die niet wil trouwen. Hoe

vele vrouwen heeft zijnkoning?” „Slechts een, zij trouwen

nooit meer dan eene vrouw.” Hier keerde zich Tambala

naar mij toe met de vraag: „Is dit waar?” Ik antwoordde :

„Ja, die twee vrouwen neemt wordt gestraft.” Hij schudde

zijii' hoofd en zeide
:
„Wij hoofdmannen kunnen niet met

minder dan 30 vrouwen klaar komen.” Verder vroeg liij

mij om hem wat „linnen des levens” te geven waardoor

hij in den oorlog onwondbaar zoude zijn. Hij weigerde te

gelooven dat ik niet zoo iets bezat. Gedurig trachtte ik

geestelijke onderwerpen voor zijne aandacht te brengen,

maar hierop gaf hij geen acht.

De menschen verklaarden dat ik een spion was, en ik

kon de namen van hunne bergen en rivieren niet uit-

vinden. Zij weigerden mij eenige informatie te geven
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dan alleen wat onwaar was. zijn niet Acliewn

maar Ayao.

Op zekeren namiddag ging ik buiten in de kraal staan

om wat luclit te scheppen. Een aantal jonge meisjes

waren daar aan het spelen en dansen. Toen zij mij zagen

kwamen zij rondom mij knielen, en zongen onder handen-

geklap een lied, waarin aan het einde van eiken regel de

woorden voorkwamen -inlendo, mlendo,” d. i. vreemde-

ling, vreemdeling.

Het volk van Tamhala is met geweren gewapend, die

zij van de Arabieren en Portugeezen krijgen. Zij schieten

liever een niensch dood dan een waterbok. Een van de

leden van onze doopklas ging in 1894 op een bezoek

daarheen en werd koelbloedig vermoord. Ik geloof dat

als Sherif Magid niet daar geweest ware, ook mijn leven

misschien niet veilig zou zijn geweest. Toen een ander

blanke reiziger eenige jaren daarna aan Tambala een

bezoek bracht, werd hij en zijn gezelschap door gewapende

mannen omringd, die meer dan eenmaal op hem mikten.

Hij vertelde mij dat hij zichzelven nog nooit zoo onveilig

gevoeld had. Gelukkig had hij bij zich twintig volk met

Snider rifles en een aantal patronen gewapend, voor welke

Tambala’s krijgslieden respect hadden. Hij zelf wandelde

met geladen rifle in de handen en den vinger op

de haan.

Deze roovers leggen dikwijls reizigers voor, schieten

hen dan dood en nemen hun huit af. By ééne gelegen-

heid hebben zij ook op een reisgezelschap met vrachten

aan ons behoorende gevuurd, waarop het volk begon uit

te roepen: „Hier komt de Mzungu!” (dat onwaar was)

toen de roovers op de vlucht gingen.

Het volk dat met mij van Chiwere naar Tambala’s

schans gekomen was, was verschrikkelijk bang. Een van

hen zat in een hoekje van het huis te sidderen en te beven
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en weigerde uit te gaan. Ik vroeg wat het was. Hij zeide

:

.,0 mijnheer ik l)en al te hang, zij zullen mijn kop afsnij-

den en op een stok steken.^’

Wat Tambala betreft mag ik hierbij voegen dat hij

zulk eene verharde moordenaar en slavenvanger was, dat

het Engelsche gouvernement zijne vesting heeft laten

vernielen en zijn volk verstrooid. Hij zelf is ongehd^kig

ontkomen en doet nog kwaad. De statie van Br. Vlok,

Mkoma, is niet heel ver vanwaar Tambala woonde. Het

land rondom Tambala is vol van verwoeste kralen, en

veel bloed is hier gestort geworden. De Ayao zijn dapper,

onverschillig en bloeddorstig wanneer zij uitgaan om slaven

te rooven.

Van hier ging ik naar het meer om te zien of er geene

brieven voor ons met het stoombootje aangekomen waren.

Ik vond slechts één brief van Blantyre om te zeggen dat

eene zeekoe de schuit in welke onze brieven waren omver

geworpen had, en dat alles verloren was. Welk eene

teleurstelling waar men slechts alle twee maanden brieven

krijgt

!

De hoofdman Maganga die aan het meer woont, ontving

mij met vriendelijkheid. Hij liet een schotel met prachtig

witte gekookte rijst, en een anderen schotel met gekookt

buffelvleesch inbrengen. De buffel was een week geleden

geschoten en zij hebben geen zout. De reuk was genoeg

om iemand wakker te maken. Daar ik geen vork of lepel

bij de hand had moest ik met de vingers eten, ik nam
een stukje vleesch maar kon het tot aan mijn mond niet

krijgen. Daarna moest ik de hand waarmee ik het vleesch

aangeraakt had achter mijn rug houden wegens den stank,

totdat ik haar eenige uren later wasschen kon.

Later bood liij mij kachasu aan. Hierover was ik ver-

wonderd, daar ik nooit te voren hrandewijn onder hen

gezien had. Hij stookt dien nit kafferbier met een aarden
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pot als ketel en den loop van een oud geweer als slang.

De Satan zorgt ook liier voor den sterken drank.

liet verblijdt mij zeer te kunnen melden dat bet Engelscli

Gouvernement bet verkoopen van l)randewijn aan de

inboorlingen in Nyasaland gelieel veiboden beeft. Het is

eene scbreiende scbande dat bier in de Kaapkolonie de

inboorlingen vrij toegelaten worden drank te koopen. De

inboorlingen zijn kinderen die wij alzoo een mes in de

banden geven, en wij zijn scbuldig aan bun bloed.

Ik reisde in eene kano een eind langs bet meer. In

alle ricbtingen kon ik de koppen van krokodillen op bet

water zien, met bunne glinsterende, duivelscbe oogen op

ons gevestigd, verlangende dat de kano zou omslaan.

Op de terugreis ontmoetten wij eene troep wilde bonden.

Zij zijn geelbont, bijna zoo groot als een Newfoundland-

bond, blaffen juist zooals een groote bond, bebben groote

ronde ooren en gevaarlijke tanden. Ik zag ook elanden

maar kon geen scbot op ben krijgen.

Ik vond alles te Mvera wel, en Br. Vlok bezig met

bet dak van het kerkje. Daar de regentyd aan bet naderen

was moesten wij ons haasten om bet dak klaar te krijgen.

Het was onmogelijk om gedurende den regentijd, en zelfs

in andere jaargetijden wegens den wind, in de open lucht

dienst te houden. Ons eerste kerkgebouwtje, dat ook als

school diende, was slechts bedoeld voor 200 of 250 menscben.

Nu echter zijn de opkomsten in 1897 zoo aangegroeid

en is de belangstelling zoo groot, dat wij zeer verlangen

naar een grooter gebouw. Een behoorlijk gebouw dat

zegge 600 menscben bevatten kan, en een gebouw tevens

dat wij geheel aan den dienst des Heeren afzonderen kun-

nen, is nu onontbeerlijk. Het volk beeft geen begrip van

beiligbeid en bet zal ons veel helpen om een gebouw te

belbjen dat „Gods buis” genaamd kan worden, en waaroji

wij de heidenen wijzen kunnen als een voorbeeld van w;it

14
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Wilde honden
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liiinne lichamen beliooren te wezen, nl. aan God gewijd.

Voor dit gelmuw ben ik l)ezig een paar honderd pond

te collecteeren.

Daar het volk gedurig klaagde dat zij niet onthouden

konden wanneer het Zondag was, — zij weten immers

van geene namen van dagen — hebben wij geregeld des

Zondags eene groote witte vlag op een hoogen boom op

de statie geplaatst, zoodat men het van ver zien kon.
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Pillen en Smeergoed.

Wat liet mediscli zendingswerk betreft is er niet veel

te vertellen, daar ik dit nooit als een voornaam deel van

mijn werk beschouwd heb, maar slechts als eene bijzaak.

Het volk beschouwt ons als zulke wonderlijke menschen,

dat niets voor ons te groot is, en dat wij daarom ook

met gemak ziekten kunnen genezen. Zy beschouwen

immers ziekten als het gevolg van toovery^ en meenen

dat zij ook genezen moeten worden door de grootere

tooverkracht van de Azungu (witte menschen).

Het werk van hun sino'an^a of dokter is echter niet

alles tooverij, want zij hebben werkelijk verschillende

soorten van medicyn, meestal uit de bladeren of den bast

of de wortels van planten gemaakt, die gestampt worden,

dan op water gelegd en het water gedronken. Zij hebben

ook andere medicijnen^ die uiterlijk op het lichaam ge-

legd worden, en mij is een boschje getoond, dat evenals

een Spaansche vlieg trekt. Nadat ik een takje daarvan

eenige oogenblikken om mijn arm gehad had, ontstond

er een roode streep op den arm.

Open wonden en zweren op de beenen worden zeer

dikwijls aangetrolfen, en daarop plaatsen zij dan houts-

kool met eenige bladeren of een stukje kallebas, met

pisangbast vastgemaakt.

Het is de gewoonte, om wanneer men aan hoofdpijn
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lijdt, een band stijf om liet hoofd vast te maken, of

terwijl de patiënt aan ’t slapen is, wordt van zijn hoofd

bloed gelaten. Ook wanneer er pijn in andere deelen

van het lichaam is, wordt een band daarom vast gemaakt

of men laat bloed. Voor rheumatiek is de gewoonte

een aantal sneedjes over de plaats te maken en asch of

iets dergelijks daarin te wrijven.

Zij slaan ook groot geloof aan toovermedicijn, bestaande

uit stukjes hout, die over de pijnlijke plaats gebonden

worden. Deze worden van de dokters gekocht, en zijn

slechts van kracht voor die bepaalde ziekte van dien be-

paalden persoon, die ze koopt.

Er bestaan ook medicijnen, die den mensch tegen won-

den in den oorlog verzekeren, of krokodilmedicijn, die uit

krokodiltanden om den nek gehangen bestaat en waar-

mede men veilig tusschen de krokodillen water kan gaan

scheppen. Wanneer iemand nu gevangen wordt ten spijte

van zyn medicijn, dan zeggen zij : zijn medicijn was niet

goed, wij hebben er sterkere. De dokters geven zelfs

voor dat zij liefde-medicijnen hebben, waardoor iemand

een meisje hem kan doen lief krijgen. Maar hierin staan

zij niet bij ons land achter, want een dokter vertelde mij

onlangs dat een boerenmeisje naar hem toekwam, om
medicijn, waardoor de jongens haar zouden beminnen. Zij

had den zakdoekraad reeds geprobeerd, maar te vergeefs

(d. i. iets welriekends op den zakdoek te doen). De dokter

gaf haar eenige suikerpoeders, en ried haar om eenmaal

in de week een warm bad te nemen

!

In het geven van medicijn moet men zeer voorzichtig

zijn. Eens kwam Chiwere naar mij met een man, die iets

gedronken had, dat ik aan een ander gegeven had, — of

liet mogelijk smeergoed was weet ik niet. In elk geval

kwam het opperhoofd met dezen man. die tengevolge van

de medicijn verschrikkelijk })ijn leed. Hij vroeg mij om



214

andere tegenmedicijn. Ik gaf den man een sterke

voinitief in en een beker lauw waters. Hij zat eenige

oogenblikken stil en zeide toen
: „ Koning, ik wil mij

verwijderen.’’ „Wat mankeert?” vroeg Cbiwere. „0
koning, bik, ik wordt naar,” waarop het opperhoofd

hem niet slechts verlof gaf, maar hem van zyne nabij-

heid wegdreef.

Eene vrouw leed aan oorpyn : zij kreeg eenige pillen,

die zij in het oor stopte.

Een man kwam mij zeggen, dat hij eenige medicijn

wilde drinken. „Waarvoor?” vroeg ik. „Voor verschrik-

kelijke pijn in de maag.” Maar hij kon mij niet heel

duidelijk maken wat de schorting was. Eindelijk drukte

ik hem op de maag en zeide: „Is het daar zeer?” „O

neen,” antwoordde hij, „het is niet mijn maag, die zeer

is, maar de maag van mijn zoon. die thuis is.”

Bij eene andere gelegenheid kwam een oude hoofdman.

Labvu geheeten, mij om medicyn vragen. Op mijne vraag

waarvoor de medicijn bedoeld was, zeide hij, dat hij eenige

oude pangeweren had, en dat zijn volk keer op keer op

jacht uitgingen, maar niets konden schieten. Hij wilde

derhalve schietmedicijn om aan de geweren te smeren.

Ik antwoordde dat ik geen zoodanig medicijn had
;

maai-

de oude man zeide, dat hij gehoord had, dat ik op mijn

reis naar Bandawe een waterbok en een buffel geschoten

had, en dit was hem een bewijs, dat ik sterke schiet-

medicyn bezat.

Ik ontkende dit wederom. Maar hij zeide: „Neen,

mfumu (mijnheer), wees toch niet zoo zuinig, geef mij

maar net een paar droppeltjes om aan te snieren.”

„AVat uwe jagers noodig hebben,” zeide ik, „is dit. Zij

moeten recht kijken met hunne oogen, en wanneer zij de

korrel op het wild hebben dan aftrekken.”

„Goed,” antwoordde hij, „indien zij oogmedicijn noodig



215

heb])en om raak te kunnen scliieten, geef mij dan die en

ik zal het aan hunne oogen smeren.”

Hij ging eindelijk weg met de woorden: „Hoe jammer

toch, dat deze Azungu zoo zuinig zijn met hunne schiet-

medicijn.”

Om de waarheid te zeggen schrijver dezes begeert ook

wat schietmedicijn te bekomen

!

Zij onderscheiden niet tusschen de natuurlijke werking

van een medicijn en de tooverkracht. En er- is waar-

schijnlijk niets dat grooteren invloed op het volksleven

en op hun handel en wandel uitoefent dan het geloof in

de tooverij. Er is eene geheimzinnige kracht, zoo geloo-

ven zij, waardoor iemand door een vijand gedood of krank

gemaakt kan worden, of ten gevolge waarvan een on-

geluk hem kan overkomen. Zij leven in gedurige vrees

voor deze ongekende kracht en gebruiken allerlei voor-

behoedmiddelen. waardoor zij zoeken om rampen af te

weren.

Is iemand krank dan moet men eerst uitvinden wie

hem ziek gemaakt heeft, en wat gedaan kan worden om
die ziekte kwijt te raken. Eenige stukjes hout of been

worden op het lijdende deel van het lichaam gel)onden,

waardoor dan de kwaal weggetooverd moet worden.

Is het een mensch, die die ziekte aan iemand veroor-

zaakt heeft, dan moet hij bf 1)oete betalen óf mwahvl

drinken om zijn onschuld te bewijzen. De tooverdokters

vinden de oorzaken van ziekte uit door de ula^ een soort

van lot, evenals de kaÖer-dobbelossen.

Als het gevonden wordt dat de geesten der overledenen

de ziekte aangebracht lieljljen, dan worden offers van bier,

linnen, lioendei’s, voedsel of iets anders aan die geesten

gebraclit, en óf aan den tooverdokter overhandigd óf op

eene zekere plaats o})gehangen of neergezet.
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Men gelooft dat iemand die krank is zijne ziekte soms

op een l)ondeltje houtjes leggen kan, en wanneer iemand

anders nu dat bondeltje opneemt dan zal de ziekte op

dezen overgaan. Bij eene gelegenheid zag ik een net

bondeltje stokjes in het voetpad liggen. Ik tilde het op

en vroeg het volk wat de beteekenis daarvan was.

riepen met een uit : werp het weg, het is betooverd. Ik

vroeg : door wien ? Zij antwoordden : door iemand die

krank is en nu zal zijne ziekte op u overgaan. Toen mij

niets overkwam besloten zij, dat ik sterker tegen-medicijn

bezat.

Als iets betooverd is dan zullen zij het nooit aanraken.

Overal in hunne tuinen vindt men toovermedicijn^ mis-

schien een hokhoorn volgestopt met klei, en met eenige

vederen er in. Dit wordt langs den mielietuin geplaatst

en niemand durft daarin gaan om te stelen.

Alles wat zij niet kunnen verstaan wordt aan toover-

kracht toegeschreven. Onze horloges gaan door tooverij

en als men met een brandglas iets doet branden, dan

noemt men dat ook tooverij.

Daar was een oude tooverdokter met name Mchukurti,

die ons dikwijls kwam bezoeken en ons zeer vriendelijk

gezind was. Ik vroeg hem bij eene gelegenheid of hij mij

kon betooveren. Hij antwoordde : neen, omdat gij een

grooter dokter zijt dan ik. Deze oude man stelde groot

belang in de prediking en in het onderwijs op de school,

en de eerste buitenschool werd bij zijne kraal gesticht,

gelegen omtrent een uur te voet van Mvera. Geregeld

kwam Wj zelf naar de Zondagdiensten totdat hij te zwak

werd om te loopen.

Hii is onlangs overleden. Vóór zijn dood heeft Ds. W.
II. Mnrray liem vcmscheidcme malen bezocht, en wij m(‘e-

nen dat zijn hart ni('t geslot(‘n was voor de w('.rkingen

des Heiligen Geestes.
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Wat het inedisclie vrerk aangaat ben ik overtuigd,

dat er in Njasaland eene bepaalde behoefte is aan een

Zendeling Dokter. Hij zou zijne eigen statie moeten

hebben, en in bet geestelijk werk door een helper moeten

worden bijgestaan. Hij zou een klein hospitaal moeten

hebben, uit eene rij hutten bestaande, waarin bij ernstige

gevallen van ziekte zou kunnen verplegen, en ze gedurig

onder invloed van Gods woord brengen, terwijl bij hunne

lichamen verzorgt. Onze Heere Jezus Zelf was immers

een Medische Zendeling.

Maar ook ter wille van de blanke arbeiders en arbeid-

sters die wij reeds in Nyasaland hebben, is het hoogst

wenschelijk, ik wil bijna zeggen, noodzakelijk, dat Avij

een Dokter daar hebben. Hij zal echter een zendeling

in de eerste plaats moeten zijn, om geestelyk werk te

doen en zielen te genezen, en daarna een medicus. Dit

plan heeft in de Vrije Schotsche Zending uitnemend be-

antwoord.

Onder de gevallen die door mij behandeld werden kan

ik verscheidene noemen. Eens kwam er eene moeder

naar ons huis hard aangeloopen met een kindje van om-

trent drie jaren oud op den rug. Het kind schreeuwde

verschrikkelijk. Toen de moeder bij mij kwam zeide zij

:

-Zie, zijn oog is uit.” Zoo was het ook. Per ongeluk

had een speelmakker hem het oog met een stok uitge-

stoken, waarvoor de ouders van dien speelmakker later

aan GuU^ die het oog verloren had, een slaaf als schade-

vergoeding moesten betalen.

Ik nam het kind, deed liet noodige aan het oog en

verbond het. De moeder bracht haar kleine o^ereo’eld eiken

dag naar mij, totdat liet oog, na drie weken, genezen

was, ofschoon natuurlijk ))lind.

Eenige dagen later kwam Guli naai' mij nu‘t een lioen-

der in de hand. Ik vroeg: „Wat is het, Guli?” -Een
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present voor u,” ciiitwoordde hij, „oindiit u mijn oog ge-

zond gemaakt hebt.”

Toen ik eens op reis was in een gedeelte van het land

waar ik nog nooit geweest was, ontving men mij in eene

kraal met groote blijdschap en groote vriendelijkheid,

terwijl de andere kralen bevreesd en achterdochtig waren.

Ik vond later dat de reden was, dat een meisje, die te

Mvera lang onder mijne behandeling was voor een leelijke

open zweer op den voet, daar woonde, en den weg voor

ons geopend hnd naar de harten der inboorlingen.

Aan de medische zendelingen van de Vrije Schotsche

Kerk heb ik twee malen mijn leven te danken gehad.

Eerst toen ik dien zonnesteek had en mij Dr. Cross met

Grods hulp doorhaalde, en dan weer na mijn ongeluk met

den tijger toen Dr. Prentice gedurende dagen en zelfs

weken van koorts en doodelijke zwakheid aan mijne zijde

bleef. Ik stel daarom natuurlijk het werk van de zende-

ling dokters op zeer hoogen prijs, en ik vertrouw dat in

onze kerk de fondsen weldra gevonden zullen worden om
een eigen zendeling dokter uit te zenden en te onder-

houden. Zijn er niet mogelijk velen in ons land, die uit

gevaarlijke ziekten gered zijn, en d e als dankoffer eene

gift voor 4Üt werk zenden willen? Wij l)etalen toch zoo-

veel aan dokters, zullen wij ook iets aan God vergelden

voor wat Hij voor ons gedaan heeft in dagen toen wij

in krankheid, benauwdheid en in de schaduw des doods

verkeerden? Gij vraagt dikwijls: „Wat zal ik den Heer

vergelden voor al Zijne weldaden aan mij bewezen?” Ik

zal u een zeer praktisch antwoord op deze vraag geven

:

Zend eene gift voor de zaak des Heeren in Nyasaland

aan I)s. J. II. All)ertyn. Dat kunt gij den Heer

vergelden.
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L

„Laat de kinderkens tot Mij komen ’^ ‘

Overal in het zendingsvelcl vindt men dat het werk

onder het opkomend geslacht van het eerste belang is,

niet alleen omdat de gemoederen der kinderen meer ont-

vankelyk zijn, maar ook omdat in hen het heidendom

niet zoo diep geworteld is, en zij het bijgeloof gereede-

lijker kwyt raken dan de volwassenen.

Dit hebben de ouden in Nyasaland duidelijk aan ons

gezegd. „Leert uwen godsdienst aan onze kinderen, zij

zullen naar ii hooren en u verstaan
;

wij zyn reeds te

oud en kunnen nu geen anderen godsdienst aannemen.”

Hiertegen hebben wij altijd daarop aangedrongen dat

niemand te oud is om het Evangelie aan te nemen, en

dat de Boodschap die wij van God brachten, zoowel voor

hen bedoeld was als voor hunne kinderen. Zoo hebben

wij dan het werk onder de volwassenen nooit verwaar-

loosd, en wij beginnen daarvan reeds vruchten te plukken.

Aan den anderen kant wijden wij veel van onze aan-

dacht aan de kinderen en jongelieden. Van onder hen

verwachten wij onze evangelisten en andei’e medearbeiders.

In den regel vatten zij de nieuwe Avaai’heden veel gemakke-

lijker dan zij die reeds oud geworden zijn in liet lieidendom.

In het begin had<len wij veel inocdti' om di‘ kind(,'ren

in handen te krijgen. Enkelen kwamen wel, maar zelfs

zij waren ongeregeld. De meisjes wilden in het geheel
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niet komen. Toen wij de ouders verzochten hunne kinderen

naar ons schooltje te zenden, zeiden zij dat zij hunne

kinderen niet dwingen konden, zij doen wat zij willen

;

en dit is de waarheid, want van gehoorzaamheid weten

zij niets, vooral de jongens niet.

Later vonden wij uit dat de ouders hunnen kinderen

vrees voor ons inboezemden, zeggende dat wij geen ander

plan hadden dan om een groot aantal kinderen bij elkaar

te krijgen, en dan met ze weg te loopen en ze als slaven

te verkoopen. Velen geloofden dit, en daar meisjes een

beteren prijs op de slavenmarkt halen dan jongens, was

deze de reden waarom de meisjes niet kwamen. Eene vette

meisje kost £ 2, eene magere £ 1.10 sh.

Deze moeielijkheid verdween echter toen zij zagen dat

wij daarheen gekomen waren om te blijven, dat wij grond

kochten en huizen bouwden, en op geene van de andere

staties zal dit bezwaar nu geopperd worden.

Met de weinigen die kwamen begon Br. Vlok een schooltje

op welke hij hun bijbelteksten en bijbelwaarheden leerde,

alsook spellen en lezen, zoodat zij later voor zichzelven

Gods Woord zouden kunnen lezen. Schoolboekjes hebben

zij van de Wije Schotsche Zending gekregen, zoowel als

eene vertaling van het Nieuwe Testament, die echter voor

ons werk zoo onbevredigend is, dat wij later eene andere

vertaling zullen moeten maken. Ook hebben wij van die

zending een Gezangboekje gekregen dat wij gebruiken.

De vraag : hoe om de kinderen naar de school te

trekken, was ons eene ernstige. De ouders stelden er geen

belang in, en hadden ook geen invloed bij de kinderen.

De kinderen waren gewoon altijd vrij rond te loopen, en

verdroegen nooit lano- het <^el)onden leven van een school-

kind. Wij tmchtten toen om de school aantrekkelijk te

maken. Geringe prijzen werden uitgeloofd, die zij betaling

noemden. Tusscheii de lessen leerden wij hen zingen.
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marclieeren, handen klappen met verscheidene l)ewegingen

der armen, enz., en zoo werden zij aangelokt. Nu en dan

hadden wij ook een schoolfeest, wanneer er genoegzaam

mieliepap en l^okvleesch gekookt werd om allen te ver-

zadigen. Toen zij later begonnen te spellen ontstond de

begeerte om te kunnen lezen, en nu hebben wij op de

oudere staties geen gebrek meer aan schoolkinderen.

Een klein Amerikaansch orgel dat ik meegenomen

had, was ook een middel waardoor wij ze lokten. Zij waren

zeer ingenomen met het muziek, en ofschoon zij niet juist

voor muzikaal kunnen worden gehouden, zooals b.v. de

Basutos, houden zij nochtans veel van het zingen.

Langzamerhand kwamen er meer kinderen naar onze

school, beide jongens en meisjes, en daar velen groote

afstanden moesten afleggen om de school te bereiken,

bouwden wij voor hen een tijdelijk kosthuis op de statie.

Deze „boarders” krijgen het gewoon voedsel dat zij thuis

eten, nl. mieliepap, met nog iets als toespijs, zooals groenten

of boonen of nu en dan vleesch, en alzoo kunnen wij hen

op zeer goedkoope wijze aanhouden, nl. tegen omtrent

£ 2 in het jaar, kleeding ingesloten. Zij moeten ook op

de statie voor ons werken.

Wij gevoelden echter gedurende de eerste jaren dat,

zoolang er geene dames waren om ons in het werk te

helpen, wij niet veel voor de mei.sjes zouden kunnen doen.

Er kwam eens een meisje naar de statie die tot mij zeide

:

„Mijnheer, ik wil hier bij u wonen.” „Wat bedoelt jij?”

vroeg ik. „Mijn moeder,” was haar antwoord, „heeft mij

mishandeld, en ik kan niet langer bij haar blijven, daarom

wil ik bij u komen wonen.” Natuurlijk was dit onmogelijk,

en ik moest haar terugzenden
;
maar dit bewees nog duide-

lijker hoe noodzakelijk het was om arbeidsters te hebben,

die een bepaald werk onder de meisjes zouden doen. Wij

konden ze alleen in de dagschool onderwijzen.
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Sedert 1893, toen ik iiiuir Mvern teriigkeerde, vergezeld

van mijne eclitgenuote en Miss Martini Mnrray, is het

werk onder de meisjes grootelijks iiitge1)reid. Uit de laatste

rapporten vernemen wij dat er op Mvera statie bij de

200 jongens op school zijn en over de 200 meisjes, terwijl

er ongeveer 150 volwassenen op den middag komen, om
ook te leeren lezen.

Daar er nu twee dames zijn, nl. Miss Murray en Miss

Zondagh, die al hun tijd aan de meisjes wijden, terwijl er

niemand is die zijne aandacht geheel aan de jongens wijdt,

vinden wij dat het werk onder de jongens eenigszins ver-

waarloosd wordt, en dit vooral met het oog op het feit

dat wij onze buiten onderwijzers en evangelisten van uit

de jongens moeten vinden. Wij vertrouwen daarom dat

wij spoedig iemand vinden zullen, die zijne aandacht onver-

deeld aan de jongens wijden kan, en die ook in staat zijn

zal om de geschiktsten van hen zóó op te leiden, dat wij

ze later zullen kunnen gebruiken om het Evangelie aan

hun eigen volk te verkondigen.

Maar dit is nog niet al het werk dat onder de kinderen

van dat land gedaan wordt. Behalve scholen op onze

andere staties, zooals Kongwe en Mkoma, bestaat er ook

een aantal buitenscholen, sommige langs de meerkust,

en andere rondom Mvera. Op deze laatste hebben wij

als onderwijzers jongens die reeds lang onder onzen invloed

zijn geweest, en genoeg van de voornaamste bijbelwaar-

heden verstaan om ze aan anderen te kunnen mededeelen.

Op de oevers van het meer is er een aantal scholen die

zich uitstrekken van tegenover Mvera tot bij Cape Maclear,

en gedeeltelijk onder toezicht staan van Albert Namalambe,

die door Dr. Laws werd opgeleid. Rondom Mvera, op

afstanden van een uur of meer te voet, zijn er reeds vier

of vijf buitenscholen. Andere zullen gesticht worden

zoodra geschikte jongens gevonden worden om in ze
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onderwijs te geven. Deze jongens gaan ’s morgens vroeg

uit om onderwijs mede te deelen, en komen dan ’s namid-

dags zelven naar school, ilim salaris is van drie tot zes

shillings maandelijks. In alle^ de verschillende scholen

hebben wij ongeveer duizend kinderen gedurig onder

onzen invloed.

Het is in de scholen ons streven niet, de kinderen eene

hoogere opvoeding te geven. Wij willen hen den Bijbel

voor zichzelven leeren lezen, en hun alzoo de waarheden

van den Bijbel inprenten, opdat zij hun leven naar die

waarheden mogen regelen.O O

Onze eerste eisch is: „Bekeer u, verlaat uw oud leven,

en begin een nieuw leven in Christus.” Wij leeren de

kinderen dat zij in zonde geboren zijn, en van natuur

kinderen des toorns zijn, en dat niemand te jong is om
tot den Heiland te komen. Wij gelooven niet dat wij ge-

roepen zijn om in de eerste plaats den heiden te beschaven.

Wij dienen van binnen te beginnen en hen tot het geloof

in Christus te bewegen, want als eerst het hart recht is,

zal ook het uiterlijke spoedig terecht komen. Eerst het

Evangelie, en dan beschaving en onderwijs. Het is om-

dat er zooveel onbekeerde geleerde kaffers in ons land-

zijn. dat het Zendingswerk een slechten naam gekregen

heeft. Het is niet het Evangelie dat de kaffers slecht

maakt, maar een soort van beschaving en het slechte voor-

beeld dat zij maar al te dikwyls in de blanken hebben.

Indien het Evangelie ons beter maakt, dan ook hen, doch

zij moeten dan niet slechts den vorm daarvan kennen,

maar de kracht.

Het is natuurlijk noodig dat onze inboorling Evange-

listen en Godsdienstonderwijzers iets beter zullen onder-

wezen worden dan slechts om den Bijbel te lezen, en voor

lien hebben wij dan ook des namiddags een bijzondere

klas. Mocht het blijken dat een jongen, zonder den lust



224

en liet voornemen om zendingswerk te doen, zicli liij die

klas aansluit, enkel opdat liij meer kennis kan opdoen

ten einde een beter verdienste bij de handelaars te vinden,

dan zouden wij hem spoedig uit de klas verwijderen. Er

is reeds een geval geweest waar wij toegang hebben

geweigerd.

Wij zyn ook zeer voorzichtig om de inboorlingen niet

tot boven hun stand op te heften. Wanneer de heiden

geleerd wordt dat hij even goed is als de blanke, en op

gelijken voet met hem dient te staan, ontstaat er groot

kwaad. De tijd is er nog niet dat de inboorling naast

den witten mensch mag staan. Hij is nog een kind, en

moet in vele opzichten als kind behandeld worden.

Men versta ons wel. Wij gelooven niet dat er voor

Gods aangezicht onderscheid is tusschen een witte en een

zwarte huid. Wij veroordeelen ten sterkste de uitdruk-

king „Chams geslacht” alsof nog de vloek van Noach op

hen rust. Het was immers Kanaan die vervloekt werd

en niet Chain, en de Kanaiinieten zijn reeds lang uitge-

roeid. Maar wij herhalen het, de inboorlingen van Midden-

Afrika zijn nog maar kinderen in vergelijking met ons

en zij kunnen nog niet de plaats van volwassenen naast

ons innemen. Hoe vele geslachten nog daartoe zullen

noodig zijn kunnen wij niet zeggen.

Van tijd tot tijd is het gebeurd, en dat vooral in het

begin, dat er enkelen van onze schoolkinderen verdwenen,

en toen wij daaromtrent navraag deden, kwam het ant-

woord: „Zij zijn aan de slavenhandelaars verkocht.” Op
zekeren dag kwam er een jongen van omtrent acht jaar

oud naar mij hard aaiigeloopen, die in de grootste angst

aan mijne voeten ging zitten. Ik vroeg wat het was.

Hij zeide
:
„Hij wil mij verkoopen, hij wil mij verkoopen.”

Ik vroeg: „Wie?” Hij antwoordde: „Mijn vader, daar

komt hij aan.” Een oude man kwam toen naar mij, en
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:

„Wat wilt gij met het kind maken?” Hy zeide: „Hij

moet mijne hokken komen oppassen, hij is lui en daarom

is hij weggeloopen.” Daarop kwam een oudere broeder

van het kind, en zeide: „Neen mynheer, hij liegt, hij heeft

geene hokken.” Ik besloot daarop het kind hij ons te

houden, totdat wij de waarheid van de zaak uitgevonden

hadden.

De moeder van het kind is later naar de statie gekomen,

en heeft ons verteld dat haar eerste man in den oorlog

was gedood geworden, en dat deze man haar toen ge-

nomen had. Zij had drie kinderen hij haar eersten man.

De oudste een meisje van 13 jaren oud, was door haar

tegenwoordigen man verruild geworden voor 20 mandjes

mieliekoppen, en dezen jongen wilde hij nu voor linnen

aan de Arabieren verkoopen. Wij hielden den jongen

derhalve op de statie aan, totdat eindelijk zijne moeder

kwam en hem met zich wegnam.

Des Zondagavonds hebben wij een biduurtje voor de

jongens, en het is soms aandoénlijk naar hunne gebeden

te luisteren. Het is treffend te hooren hoe zij zonde

belijden en om vergiffenis smeeken, hoe zij bidden om
een rein hart en een verstand om de wonderlijke waar-

heden van Gods Woord te verstaan. De beelden die zij

in hunne eenvoudigheid gebruiken, zijn soms zeer treffend.

Zoo bad een: „O Heere God, onze harten zijn net als

het veld daarbuiten, dicht begroeid met gras; zoo zijn

onze harten vol met zonden, maar Heere, brand toch de

zonden af net als wij het gras afbranden, en maak onze

harten tot Uwe tuinen vol met goede vruchten.”

Een ander bad
:
„Leer ons toch om elkaar lief te hebben

;

wij weten toch niet hoe dit te doen.” Wederom: „Heere

Jezus, open onze harten, en kom in om altijd daar te

blijven.” „Kom, Heere, slaap l)ij ons; wij zijn bang om

15
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alleen te slapen.” Een kind van acht jaren had: „O

Vader, zegen onze onderwijzers en maak hunne harten

ook rein.”

Uit den mond der kinderkens en der zuigeliimen kunnenO O
wij soms kostelijke lessen leeren omtrent de dingen die

het Koninkrijk der Hemelen aangaan.
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Vriend of Spion?

Het jaar 1891 opende met geriicliten van oorlogen. Op

den tweeden Januari hadden wij geweerschoten niet ver van

de statie gehoord, en toen navraag gedaan werd, vernamen

wij dat de Ayao van het meer een van de kralen van

Chiwere's rijk aangevallen hadden, dat eenigen gedood

waren, maar dat de vijand eindelijk op de vlucht was

gegaan. Daar dit gevecht tiisschen ons en het meer plaats

gevonden had, konden wij geene brieven wegzenden, noch

eenigen van het meer ontvangen.

Onze nieiiwjaarstekst was geweest „Maak mijne voet-

stappen vast in Uw Woord, en laat geene ongerechtig-

heid over mij heerschen” (Ps. 119 : 133). En ons ver-

trouwen was dat God ons voor dit jaar onder Zijne zorg

nemen zou, onze voetstappen in Zijn Woord vast maken,

en ons wijsheid geven om voorzichtiglijk te handelen.

Wij hadden ook spoedig deze wijsheid noodig. Ten

gevolge van den oorlog was het niet alleen onmogelijk

om brieven te ontvangen of te verzenden, maar ook was

onze voorraad van linnen bijna uitgeput, en linnen is het

geld, waarmede wij ons voedsel koopen en onze werkers

betalen moeten.

Ik ging derhalve naai* Chiwere om te zien wat er

gedaan kon worden om vrede te maken. Hy had een leger

naar het meer gezonden dat, met behulp van de Arabieren,
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(Ie liooMkmlen van Magaiiga en Peniba vernield liad, en

een groot aantal gevangenen, vooral vrouwen en kinderen

teruggebraclit bad. Onder anderen hadden de Arabieren,

bijna al de vrouwen van die twee hoofdmannen wegge-

voerd. Maganga verloor bij die gelegenheid meer dan

twintig van zyne vrouwen.

Chiwere was gewillig om vrede te maken, doch eischte

dat de Ayao eene boete zouden betalen, daar zij den

oorlog begonnen hadden. Hij zeide dat indien er gezanten

van het meer naar hem kwamen, hij hen ontvangen

zou, en vredesonderhandelingen met hen zou aanknoopen.

Van het meer kreeg ik toen ook een boodschap dat

men daar zeer verlangde om vrede te maken, en men bad

er mij om daarheen te komen ten einde zaken te schikken

en de gezanten af te halen, daar men bevreesd was om
alleen te komen.

Alles overwogen hebbende, besloot ik naar het meer

te reizen, ofschoon het toen juist de regentpd was, en de

rivieren dientengevolge vol waren. Vóórdat ik een uur

van de statie was weggereisd, ontmoette ons eene stortbui,

waardoor wij waternat werden, en daar mijn regenjas door

de hitte vaneen gesmolten was, had ik niets meer dan een

samhreel om mij te beschermen. Ik wandelde echter voort

totdat ik weer droog was geworden. In die dagen gebruikten

wij nooit machiWs^ maar wandelden altijd te voet.

Op weg trof ik een aantal inboorlingen aan, met een

buffel dien zy gedood hadden. Ik kocht wat vleesch voor

mijn volk, en ook een groot stuk buffelvel, waarvan ik

later rauwe zolen maakte. Ik verzoolde een paar schoenen

daarmede, en kon dat bufifelleder nooit verslijten. Toen

het overleder, dat nog al sterk was, reeds lang aan stuk

geraakt was, waren de zolen nog goed.

Ik vond de rivieren zoo vol, dat wij er niet door

konden. Wij vervolgden den stroom tot aan het meer.
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en gingen dien toen daar met een kano over. In den

mond van de rivier waren de krokodillen zeer overvloedig.

Op deze reis heb .ik gevoeld hoe afhankelijk wij van

ons reisvolk zijn, en aan den anderen kant hoe noodzake-

lijk het is hun dit niet te laten inzien. Op zekeren namid-

dag, toen de zon reeds aan het dalen was, Avandelde ik

mijne dragers een eindwegs vooruit, terwijl zij volgen moesten

met bed, voedsel, kleederen, en wat dies meer zij. Op eens

my omkeerende, bevond . ik dat ik alleen was met mijn

geweerdrager en mijn kok. „Waar zijn de anderen?” vroeg

ik. Het antwoord luidde: „Zij zijn hij het laatste water

gebleven, en weigeren verder te gaan.” Ik haastte mij

daarheen terug — het was gelukkig niet ver — en vroeg

aan mijn wederspannig volk wat dit moest beteekenen.

antwoordden heel koeltjes dat zij voor dien dag ver

genoeg hadden gereisd, en dat zij hier wilden vernachten.

Ik sprak toen: „Kijkt eens, gij zijt gehuurd om voor mij

te werken, 't Is uw zaak mij te gehoorzamen, ’t is mijn

zaak u te betalen. Als gij mij niet wilt gehoorzamen, dan

betaal ik u niet. Staat dadelijk op, en gaat heen naar de

volgende kampplaats, of ik heb met u niets meer te doen.”

Natuurlyk hadden zij mij in den steek kunnen laten, en

dan had ik al mijn bagage in het veld moeten laten, en

alleen naar de naaste kralen, die een halven dag ver waren,

moeten gaan. Maar aan den anderen kant gevoelde ik,

liever dit, dan dat ik in de toekomst meer moeite met

hen zou hebben. Zij stonden op en gehoorzaamden. Na
dien tijd heb ik, in al mijne reizen, nooit weer moeite

van dezen aard gehad.

Ik weet van zekeren reiziger die zoo in de macht van

zijn volk was, dat toen hij een van hen eens een stoot

met zijn stok gaf, al zijne bedienden eenvoudig in het

veld gingen nederzitten, en hij was verplicht den jongen

drie shillings schadevergoeding te betalen, voordat zij
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venlei’ wilden gaan. Onnoodig om te zeggen dat hij niet

lang in het land gebleven is, en dat hij na zijn heengaan

de inb(mrlingen voor al wat slecht is nitmaakte.

Bij het meer gekomen, vond ik dat twee groote kralen

verbrand waren geworden, en toen ik er door ging, was

de reuk van doode lichamen zoo sterk, dat ik met zak-

doek voor den neus mij door ze heen moest haasten.

Ik vond dat de hoofdmannen aan het meer zeer naar

vrede verlangden. Pernha, de hoofdman die eens gedreigd

had dat, als hij my in handen kreeg, hij mijn nek in een

gori of slavenstok zou vastmaken, was nu geheel mak.

Zij baden mij om vrede tot stand te brengen, en waren

gewillig om met mij twee gezanten met wat linnen naar

Chiwere te zenden.

Zonder verzuim keerde ik weêr terug. Daar de rivieren

nu eenigszins waren afgeloopen, konden wij ze door, doch

niet zonder moeite. Bij de eerste rivier bereikte het

water mijn nek, en degenen onder mijn volk die kort

Avaren, moesten zwemmen. De Lintipi moest ik door-

zwemmen, en dat hoewel de stroom sterk was. Het volk

was zeer verwonderd om my ontkleed te zien. Door de

Dilongwe hebben zy my gedragen. En zoo bereikte ik

weêr Mvera in veiligheid. Toen Chiwere hoorde dat ik

door het water gezwommen was, wilde hij dat eerst niet

gelooven. Hij dacht dat ik zou gesmolten zijn als een

klont suiker.

Intusschen hadden de andere zendelingen langs het

meer allerlei geruchten omtrent ons gehoord. Eén gerucht

was dat wij allen vermoord waren, en dat Br. Vloks hoofd

op een paal nabij het meer te zien was. Plannen werden

reeds besproken om een expeditie uit te zenden ten einde

achter de waarheid te komen.

Bij mijne aankomst te Mvera liet ik Chiwere Aveten dat

de o’ezanten aano-ekomen waren, en vroeg hem wanneerO O o
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wij hem konden ontmoetten. Hij bepaalde den derden

dag. Op den Ijepaalden morgen ging ik naar zijne kraai

met myn jongen die als mijn woordvoerder ageerde en

met de twee gezanten. Wij vonden eene vergadering van

hoofdmannen en anderen op ons wachtende. Na wat

verzuim kwam het opperhoofd te voorschijn en allen be-

groetten hem met de koninklijk groet ^NjohvuP' d. i.

„Olifant!” en handengeklap.

Eindelyk werd de vergadering geopend. Chiwere zeide

dat ik aan het woord was. Ik begon, naar de gewoonte

van het land, om van het begin alles nauwkeurig te ver-

tellen dat aanleiding gegeven had tot mijn gaan naar het

meer, en eindigde met te zeggen dat de afgezanten, die

het opperhoofd uitgenoodigd had, nu gekomen waren, om
voorwaarde van vrede te bespreken. Mijn woordvoerder

herhaalde wat ik gezegd had. Daarna spraken eenigen

van de raadslieden. Sommigen waren ten gunste van vrede.

Toen stond een oud raadsman op en begon met groote

declamatie en opgewondenheid te spreken. Een lange

aanspraak werd gehouden waarvan de inbond was: „Wat
zien wij hier vandaag, KoningP Wij hebben tAvee A^an

onze vijanden in ons midden. Zij zijn spionnen. Zij

komen zien hoe zAvak wij zijn en Avaar onze koning woont

opdat zij den oorlog hierheen brengen, en indien mogelijk

hem dooden. En wie heeft deze spionnen hier in ons

midden gebracht? Deze blanke man, hij is het die dit

gedaan heeft! Wat zullen Avij nu doen? Mijn raad is laat

ons deze spionnen onmiddellijk dooden, en ook dezen

Mzungu die hen in ons land gebracht heeft!”

Deze toespraak werd door velen van de toeschouwers

luid toegejuicht en ik moet zeggen dat het op dat oogen-

hlik scheen alsof zij gereed Avaren om zonder verzuim den

gegeven raad ten uitvoer te brengen. Aller oogen waren

o[) mij gevestigd. Ik keerde mij heel bedaard naar mijn
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woordvoerder, en vi’oeg liem
:
„Wat heeft hij gezegd?”

De jongen zeide
:

„Hij lieeft kwade woorden gesproken,

ik kan ze niet herhalen.” Ik zeide: „Hoe kan ik ant-

woorden als gij het mij niet uitlegt ?’' „Neen,” antwoordde

de jongen, „ik ben hang om te herhalen wat hij gezegd

heeft.” Dit amuseerde het opperhoofd, en hij begon te lachen

met de woorden
:
„De Mzungu stelt zich aan alsof hij het

niet verstaan heeft, hij weet goed wat gezegd is geworden.”

Daarop zeide ik: „Gij hebt mijne woorden gehoord,

koning, gij hebt mij zelf aangemoedigd naar het meer te

gaan om vrede te maken. Gij weet dat terwijl de oorlog

voortduurt, wij geen linnen verkrijgen kunnen om uw
volk te betalen. Oordeel gij of deze mannen spionnen

zijn, of gezanten die vrede willen maken.” Er heerschte

stilte nadat ik gesproken had. Chiwere scheen na te

denken. Ik zond een stil gebed tot mijnen God op.

Eindelijk zeide de koning: „De Mzungu spreekt de

waarheid, wij zullen vrede maken.” Mijn hart ging

in dankbaarheid tot God uit. Vrede werd gemaakt, en

communicatie met het meer hersteld.

Chiwere was dikwijls gewillig om naar ons te luisteren,

en ik geloof dat hij achting voor ons heeft. Sommigen

van zijne hoofdmannen beschuldigen hem van te veel onder

onzen invloed te zijn. Voor het geestelijke echter heeft

hij geen oor. Hij zal altijd trachten een gesprek over

den godsdienst af te weren. Er was bij hem geene nieuws-

gierigheid omtrent deze dingen, noch ook de minste be-

geerte om meer te weten. Zelfs wanneer wij den dienst

in zijne kraal hielden, kwam hy niet. Toen ik hem op

een dag hierover toesprak was zijn antwoord: „Ziet gij

die bierpotten daar? Daar houd ik van, zij zyn my meer

aantrekkelijk dan uwe preeken en de godsdienst, si ndi

funa Mau a Mulungu — ik wil het woord van God

niet hebben.”
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Dikwijls heb ik bij lieili aangedrongen om geene slaven

aan de Arabieren te verkoopen. Eindelijk beloofde bij

mij zijn eigen volk niet meer te zullen verkoopen, „maar,”

zeide bij, „ik zal bij andere koninkryken menscben gaan

vangen om te verkoopen.” Hy beloofde mij ook niemand

te zullen dooden, maar zelfs daarna beeft hij menscben

koelbloedig laten doodsteken. Komt er een aantal ge-

vangenen aan, dan verdeelt bij hen in familiën en doodt

misschien de ouders of den vader of de gebeele familie,

naardat de Satan hem beweegt. Kleine kinderen werden

soms bij de voeten genomen, en bun bet hoofd tegen een

boom aan stuk geslagen, en dat wel hoornen aan den voet

waarvan ik dikwyls gestaan heb om Gods Woord te ver-

kondigen. Velen van zijn volk baten Cbiwere, en ver-

langen naar zijn dood.

Wij moeten veel voor hem bidden. Misschien is zyn

genadetyd nog niet voorbij. De Heer ontferme zich nog

over hem !
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Op Reis, en op de vlucht voor een Buffel.

In Juni 1891 vond ik liet noodig aan Bandawe, de

lioofdstatie van de Vrije Scliotsclie Kerk, een bezoek te

brengen, ten einde verschillende zaken met de Broeders

aldaar te bespreken. De afstand is misschien 150 mijlen,

en het pad gaat eerst door boschveld en later langs het

meer, soms door zwaar zand.

Zoowat halverwege tusschen Mvera en Bandawe woonde

de Arabieren-Sultan van Nyasaland Jumbe geheeten. Hij

was zeer rijk en sterk. Toen ik by zijn dorp aankwam

vond ik daar een jongen Schot, die naar goud zocht. Hij

was juist ziek aan de koorts. Wij logeerden dien avond

in een groot vierkant Arabierenhnis, en daar ik geen

bedstede meêgenomen had, moest ik op den grond sla-

pen. Maar ik kon niet, daar mijn lichaam zoo jeukte,

dat ik verplicht was om eene kaars aan te steken en te

zien wat het was. Ik vond negen en dertig kufi^s (een

soort van groote luis) op mij, maar zij waren nog niet

begonnen recht te byten, daar ik wakker was. Ik ging

toen in de achterplaats op den harden grond met slechts

een kombaars slapen, daar al mijn beddegoed vol met

kufi’s was. Een van mijn volk kreeg hier de koorts,

daar de kufi’s hem te erg gebeten hadden, terwijl hij aan

den slaap was.

Toen wij de Bua-river hereikten, liet ik mij in een
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hangmat er door dragen. In het midden van den stroom

gekomen, vond ik mijzelven onverwachts in het water.

Toen ik naar achteren zag, verscheen het hoofd van den

achtersten drager juist weêr hoven het water, daar hij

gevallen was. Toen hij opstond, werd de zeilen machila

veranderd in een bad water, waarin ik met kleederen en

al zat. Ik was verplicht er uit te springen, en de rest

van de rivier door te wandelen.

Den volgenden morgen gingen wij den mond van de

Loangwa rivier door. waar een aantal visschers met hun

beroep bezig was. Ik kocht 44 visschen voor twee yards

linnen, d. i. omtrent een shilling. Dien avond verlangde

ik Mbewi’s kraal te bereiken, daar het den volgenden

dag Zondag zou zijn en ik geen provisie voor het volk

had. Met zonsondergang waren wij nog vier uren te

voet van Mbewi, en was bovendien de weg ons onbe-

kend. Gelukkig ontmoetten wij toen juist een man, die

gewillig was ons tegen geringe betaling nog dien nacht

naar de kraal te voeren.

Ik zal de wandeling van dien avond in het donker

niet licht vergeten. Daar wij zeer moede waren, begon

eerst een en dan een ander van de dragers achter te

blijven en ons alzoo op te houden. Toen de gids dit be-

merkte stond hij stil, zag hen ernstig aan en zeide

:

„Virombo pano, kalani pafupi,” d. i.
:

„Ongedierte hier,

blijft nabij.” En dit was ook genoeg, zij traden de een

den ander op de hielen, en niemand wilde de achterste'

wezen.

Onze gids was zelf een eigenaardig karakter. Over de

zes voet hoog, was hij tevens schraal en bezat hij slechts

een oog. Maar dat oog was groot en scherp genoeg om
het werk van twee te doen. In zijn rechterhand had hij

een boog en drie pijlen. Zijne kleeding bestond uit een

vuil stuk ongebleekt linnen om zijn midden gebonden.
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terwijl ])()veii- en onderlijf geheel naakt waren, ifij stapte

alsof hij een contract had oni den weg af te nieten, ter-

wijl de beweging van zijn rechterarm gevaarlijk was voor

den man, die dicht achter hem liep.

Wij bereikten de kraal nog dien nacht, en rustten daar

den Zondag. Op Maandag namiddag kwamen wij te Ban-

dawe aan.

Te Bandawe genoot ik weer groote vriendelijkheid van

Dr. Laws, en ontving ik van hem en van de andere zen-

delingen ook raad en hulp. Als lid van den Livingstonia

Zending Raad heb ik zijne vergaderingen van t'jd tot tijd

bijgewoond. Sedert 1894 echter, zijn wij geen leden van

dezen raad meer, daar wij onzen eigenen Uitvoerenden

Raad, bestaande nit vier leden, in Nyasaland hebben.

Ik kocht hier een donkey^ Ned geheeten, voor £ 10,

en kreeg twee jonge varkens en een limoenboompje pre-

sent. Die zijn allen veilig te Mvera aangekomen. De

varkens zyn vermeerderd. De ‘ limoenboom groeit nog,

maar Ned is later aan de tsetse vlieg gestorven.

Op mijn terugreis werd ik een namiddag verrast door

de vriendelijkheid van eene vrouw. Ik zat vermoeid en

warm tegenover eenige hutten langs de oevers van het

meer niet ver van Jumbe’s dorp te rusten, toen een jonge

meid onverwachts tot mij naderde met een beker dikke

melk. Nog wonderlijker^ hier kwam er eene tweede met

een kommetje suiker aan! Waar komt dit van daan?

Later vernam ik dat een van de vrouwen van Jumbe,

eene zeer goede vrouw, daar woonde, en aan den ver-

moeiden reiziger de melk en de suiker gezonden had.

Langs dit pad vindt men soms ook wel wild. Op

zekeren namiddag ontmoetten wij een aantal waterbokken,

doch zeer wild. Ik schoot er echter één, waarover het

volk zich zeer verblijdde, ofschoon ik zelf er niet van at,

daar het vleesch een onaangenamen smaak heeft, — een
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zendeling zegt : net als vleescli van muizen, maar dat

lieb ik nooit geproefd.

De waterbok is zoo groot als een donkey, en wordt

in de nabijheid van water gevonden. Wordt hij gejaagd,

dan vlucht hij soms wel diep in het water.

Mijn volk zat tot laat in den nacht rondom het vuur

vleesch te braden, en toen ik om 2 uur in den nacht

wakker werd zat de kapitein van mijn gezelschap nog (of

weêr) vleesch te braden. Den volgenden morgen klaagde

hij, dat hij ziek was aan een maagkwaal, maar ontkende

dat het waterbokvleesch er iets mede te doen had.

Wij waren dien morgen vroeg op reis. Zoo stil was

de nacht, dat ik met eene kaars in de hand het reisge-

zelschap kon voorgaan om het voetpad aan te wijzen.

Kort nadat ik, daar het nu reeds begon te schemeren,

de kaars uitgedaan had, hoorden wij niet ver van ons in

de stilte van den nacht een gebrul of gesnork. Wij

dachten dat het een zeekoe of rhenoster was. Ik nam
mijn rifie en kroop nader

;
het volk lag neder. Spoedig

zag ik tegen de lucht 12 of 15 groote buffels. Zij had-

den ons niet bemerkt, en waren slechts 20 treden van

mij, en ofschoon het nog te donker was om de korrel

te zien, mikte ik langs den loop van het geweer en

vuurde op den naasten buffel. Met een hard gebulk

sprong hij naar voren, en de geheele troep ging op den

loop. Ik wist dat hij gewond was en volgde achterna.

Het werd nu lichter, en toen wij een eindwegs gegaan

hadden, zeide mijn geweerdrager
:

„Mijnheer, daar roert

iets in het gras.” Ik zag ook eene kleine beweging in

het lange gras aan de rechterzijde van den weg en ant-

woordde : „Het zijn waarschijnlijk wilde hoenders ; wij

zullen ze komen schieten als wij terugkeeren.”

Wij gingen derhalve voort, maar keerden eindelijk,

daar de Imflfels te ver waren gevlucht, terug. Ik zeide

:



Ik

schiet
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„Laat ons nu naar de Avilde hoenders gaan.” Toen Avij

nabij de plaats kAvanien zeide ik tegen mijn geAveerdrager

:

„Chhvete, Avat is het daar in het gras?” Er Avas toch

iets donkers zichtbaar boven het gras, en ik Averd achter-

dochtig. „Ik Aveet niet, mijnheer,” Avas zijn antAv^oord,

„maar het lykt op een mierenhoop,” — de mierenhoopen

zijn soms zeer groot en hoog.

Ik ging voorzichtig nader, en kon spoedig duidelijk

zien, dat het niets anders Avas dan een buffel die daar,

met den kop naar beneden, op ons stond te Avachten.

Waren Avij onverwachts op hem aangekomen, dan had

lui ons geAveldig kunnen beschadigen, daar een gewonde

buffel een zeer gevaarlijk dier is.

Toen zijn rug al duidelijk zichtbaar was, kon hij ons

nog niet zien. Ik hield derhalve korrel om hem achter

het blad te treffen. Hij was toen slechts 60 of 70 tre-

den van mij verwijderd. Toen ik het schot aftrok gaf

luj een gebulk en kwam in volle vaart, staart in de

lucht, op my af. Ik had geen hoop hem te kunnen

stuiten, daar mijn geweer ledig was. Ik zag om en be-

merkte een groot dicht doornbosch. Mijn jongen was

al op de vlucht daarheen. Ik zag geen anderen raad

dan met het hoofd naar beneden mij een pad tot in het

hart van het doornbosch te banen. Toen ik er binnen

was, vast in de doornen, stond ik stil en luisterde. Ik

hoorde niets. Ik zeide aan mijn jongen, die in de andere

zijde van hetzelfde bosch vastzat: „Chiwete, waar is de

])uffel?” „Ik weet niet, mijnheer,” was het natuurlijk

antwoord. Ik zeide: „Ga eens kijken.” „Ik ben bang,

mijnheer.”

Langzaam en voorzichtig maakte ik mijzelven van de

doornen los en kroop uit. Er was niets te zien. Ik blies

toen op mijn fluitje om het volk te roepen, en zeide aan

den kapitein dat de buffel waarschijnlijk dood lag, en
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dat hij met zijn geladen geweer met mij moest medegaan

om naar den buöel te zoeken. Hij liep eenige treden en

ging toen met opzet in een geheel verkeerde richting.

Ik zocht toen, maar kon vooreerst niets vinden. Onver-

wachts echter bevond ik mij niet meer dan twee treden

van een grooten buffel af. Ik schrikte zoo erg dat myn
haar bijna te berge rees, en ik gaf hem nog een kogel,

dat echter onnoodig was daar hy reeds dood was,

Toen wij nog zestig mijlen van Mvera waren, kreeg ik

een zwaren aanval van de koorts. De zon was warm,

maar ik beefde van de koude koorts. Ik kon onmogelijk

wandelen. Ik had wel een machila bij mij, maar geen

volk genoeg om mij te dragen. Zij hebben zich echter

zeer goed gedragen. Toen zij zagen hoe zwak ik was,

hebben zij alles voor mij gedaan, wat zij konden. Een

droeg altijd een ketel met water langs de machila. Zij

droegen mij zonder murmureeren. Toen de heete koorts

op mij kwam, werd het in de zon ondraaglijk. Ik kon

niet eten, en had bovendien ook niets te eten, dan wat

beschuit en een hoender, waarvan mijn kok soep kookte,

en zoo gingen wij twee dagen voort. Op den tweeden

dag riep men meteen terwijl wij in het boschveld voort-

reisden
:
„Nyama, Nyama,” d. i. wild. „Mijnheer, schiet!

schiet!’’ Ik zag op en daar stond dertig treden van mij

af een prachtige eland naar ons te kijken. Ik gevoelde

mij echter te zwak en ellendig, en met de woorden
:
„Laat

hem loopen,” wierp ik mij in de machila neêr.

Op den derden dag was de koorts minder, maar ik was

zeer zwak : daarbij kwam honger en de lust voor een

weinig soep, maar ik had niets om ze van te koken.

Terwijl ik onder een boom zat te rusten, kwam er een

tortelduifje met zijn „kur-kur-doo” op den boom zitten.

Ik schaamde mij zulks te moeten doen, maar door den

honger gedreven nam ik mijn geweer en schoot het
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vogeltje. Mijn kok ging er meteen soep van koken, en

ik heb zelden een kopje soep meer genoten dan op

dien dag.

Toen ik nabij de statie kwam werden mijne ooren op

een nieuw geklank vergast. Onze nieuwe kerkklok was

intussclien aangekomen, en mij werd een welkom toe-

geluid.

In October 1891 bracht Dr. Laws aan onze statie een

bezoek, dat ons eene verkwikking was, en ons zeer in

ons werk heeft aangemoedigd. In ons biduurtje met de

jongens, waar hun Dr. Laws ook heeft toegesproken, ging

een van hen in het gebed voor, en Dr. Laws zeide later

aan mij: „Ik heb zelden of nooit een dieper gevoel van

zonde bij een inboorling aangetroffen dan dat waarvan

het gebed van dien jongen getuigt.” Hierbij dient gezegd

te worden, dat wij ons daarop toeleggen, een diepgaande

schuldbesef bij onze toehoorders aan te kweeken.

Op Kerstdag van datzelfde jaar hebben wij onze pastorie

ingewijd. Zij is van gebakken steenen gebouwd, en met

gras gedekt. Er zijn vier kamers in het huis, en aan de

voorzijde loopt een breede veranda. Aan de andere drie

zijden van het huis is de veranda toegebouwd en in

kamers verdeeld.

Wij kozen tot onzen inwijdingstekst
:
„Immanuel — God

met ons !” Ons gebed was dat de Immanuel in ons liuis

wilde intrek nemen, en ons met Zijne tegenwoordigheid

zegenen. Dat heeft Hij ook genadiglijk gedaan. Wij

moeten veel belijden dat verkeerd en zondig is geweest,

maar moeten ook o-etuig-en van Gods ondersteuning' eno O o

Gods zegen in dat Imis, en van vele bewijzen van Zijne

wonderbare goedertierenheid

.

u:
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Vuurbranden uit het Vuur gerukt.

Van de ellende door den slavenhandel aangericht, hebben

wij reeds gesproken. Het valt ons moeilijk om een begrip

te vormen van den eigenlijken toestand van zaken. Nog
minder kunnen wij het verstaan hoe onze voorouders in

dit land zonder eenige gemoedsbezwaren slaven die uit

Nyasaland weggestolen Avaren geweest, konden koopen

en verkoopen. En toch is het werkelijk het geval dat

velen van de zoogenaamde Mozambieker-'&Xdi.NQn in ons

land uit die streken kwamen. Ik heb een ouden man
op de Zendingsstatie Elim in het district van Bredasdorp

ontmoet, met den naam van Kankuku
;
— dat beteekent,

hoendertje. Volgens zijne beschrijving komt hij van het

land dat nog verder naar het westen dan Mvera is ge-

legen. Hij kan de Chinyanja taal nog spreken, hoewel

zestig jaren verloopen zyn sedert hij weggestolen werd.

Hy vertelt dat hij een dag als kind achter het vee Avas,

toen eenige gewapende vreemdelingen hem schielijk vingen,

en de hand op zyn mond hielden. Daarna bonden zy

zijne handen achter zijn rug, en zetten hem een soort

van toom in den mond, bestaande uit een stuk vel met

een scherpe pin daarin, zoodat wanneer hy trachtte om
hulp te schreeuwen zijn tong tegen de pin vast drukte

en hij verplicht was stil te blijven. Zoo namen zij hem

dan gevangen, en men begon de reis langs de zuidkust
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van Nyasa, over de Sliiré rivier, en zoo naar Mozambique.

Hier werd liij verkocht en met vele anderen op schip

gebracht, om over de zee naar Zanzibar of naar het eiland

Madagascar te worden weggevoerd. Op zee echter ont-

moette hun een Engelsch oorlogsschip, dat de slavenhan-

delaars gevangen nam, en de nu vrygemaakte slaven aan

de Kaap aan wal zette. Zoo zyn er ook anderen van

de oude Mozambiekerslaven die van Nyasaland kwamen.

Een zendeling, die verre ten noorden van Mvera

arbeidde, schrijft als volgt, en zijne beschrijving geldt

ook van Nyasaland, ofschoon zaken nu anders zijn sedert

het Engelsch Gouvernement aldaar het bewind voert.

Hij zegt

:

„Mannen, vrouwen en kinderen worden als vee op de

markt verkocht
;
en dan volgt de vreeselyke reis naar de

zeekust met jukken aan elkander gebonden, en met een

handvol rijst tot voedsel. Tweederden van degenen, die

van hunne woningen gedreven worden, sterven op weg,

en de wegen over de Groote Sahara, van Timbuctoo naar

Tunis en Morocco, zijn met beenderen en menschelijke

geraamten gebaand. De gansche bevolking van Midden-

Afrika is onder dezen verschrikkelijken handel aan het

uitsterven. De zendelingen zeggen, dat op het hoogeveld

van Midden-Afrika, 4000 voet boven de oppervlakte der

zee, gevonden wordt het vruchtbaarste en best bewaterde

gedeelte van het Vasteland, met een klimaat als dat van

Zuidelijk Frankrijk, en dat dit gedeelte vroeger dicht

bevolkt was. Het waren de Europeesche ivoorhandelaars,

die het land voor de slavenhandelaars geopend hebben.

Ivoor wordt naar de zeekust door de negers gedragen.

De Arabische slavenhandelaars zoeken naar een oorzaak

van twist met de vreedzame stammen, dooden dan allen

die weerstand bieden, en dwingen de overigen om last-

dieren te worden. Elk jaar worden de zaken erger, en
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tlians sterven jaarlyks 500,000 (vijfmaal honderd duizend)

negers in slavernij.”

Men zou kunnen vragen : waar gaan al die slaven heen,

die over het Nvasameer ten «getale van tienduizend in het

jaar, vervoerd waren? Het antwoord is: naar de omstreken

van Zanzibar^ de hoofdstad der Arabieren, en naar de

Portugeesche streken tusschen de Zambesi en Zanzibar.

De Portugeezen zelven trekken voordeel uit dezen handel,

en velen nemen daaraan deel. Bovendien zijn het de

Mohammedanen langs de zeekust die de slaven, en vooral

de vrouwen en meisjes, opkoopen. Hun rijkdom bestaat

uit slaven. De jongens voeden zij dan als Mohammedanen

op, en zenden ze later misschien naar hun eigen land

terug, om weer slaven te vangen.

Twee jaren nadat wij te Mvera aangekomen waren,

kwam er in een tijd van droogte en schaarschheid een

aantal Arabieren slavenkoopers in dat land. Vele kin-

deren en vrouwen werden aan hen verkocht. Mocht het

gebeuren dat een man eene lastige vrouw had, dan ver-

kocht hij haar eenvoudig. Dit is een nieuw plan. Salomo

wist wel van de onaangenaamheid van met een kijfachtige

huisvrouw te leven, maar hij dacht er nooit aan, om den

raad te geven dat men haar verknopen zou

!

Er werd onder anderen een jonge vrouw met een kind

van omtrent vier jaar oud gevangen, voor linnen verruild,

en weggevoerd. Toen de handelaars eenige mijlen ver

van onze statie waren, was het kindje reeds uitgeput en

ziek. De moeder droeg hem op haren rug, maar moest

toen een zak voedsel voor haren Arabieren meester dragen,

en kon dus niet langer het kind helpen. Hij kon niet

verder, en toen de vrouw achterbleef om op het kind te

wachten kwam de eigenaar en zeide
:

„Laat het kind

staan, hij houdt ons maar slechts op.” Toen echter de

moeder nog vertoefde, nam hij het kind aan den arm
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en wierp het in het bosch, met de woorden
:
„Daar zal

een wolf hem wel vinden.”

God had het echter anders beschikt. Voor dat het

nacht werd, kwam langs dien weg eene vrouw, die een

kind hoorde weenen. Zy ging heen om te zien en

vond den kleinen Koshwe, nu te zwak om te loopen.

Zij nam hem op haren rug naar huis, en gaf hem

daar iets te eten, maar heel weinig, daar voedsel zeer

schaarsch was.

Eenigen van onze jongens gingen toen juist langs dien

weg, en vertelden ons dat zij een kind gezien hadden dat

enkel vel en been was, en door de Arabieren was weg-

geworpen geworden.

Ik zond hen terug met een aanbod om het kind te

nemen en te verzorgen. Het antwoord kwam terug:

„Hoeveel zult gij ons voor het kind geven?” Ik bood

hen twee yards linnen aan — waarde een shilling —
en zij waren er hoogst tevreden mede. Zoo kregen wij

het kind, maar hij was waarlijk uitgeteerd. Toen hij bij

ons aankwam was het eerste waarom hij vroeg: Kost.

Ik gaf hem een bord vol mieliepap, en toen hij dat ge-

nomen had, kon men het duidelijk aan zijne maag be-

merken. Daarna nam ik zijn portret.

Hij is nog te Mvera en tamelijk schrander
;
ook wat

stout soms, maar als de Heer hem het leven spaart, hopen

wij dat hij opgroeien zal om een evangelist of onder-

wijzer onder zijn eigen volk te worden. Hij is echter niet

sterk van gestel, en meer dan eens waren wij bevreesd

dat hij nooit groot worden zou. Zijn volle naam is

Koshwamoa d. w. z. Pleiter voor kafferbier. Wij willen

hem maken Koshwaïnaii d. i. Pleiter voor het Woord.

Gewoonlijk noemt men hem Kosliwe. Hij is zeer handig

in het bedienen aan tafel.

Een ander geval van een „vuurbrand uit het vuur
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gerukt” is dat van een jonge meid Dakoina ge-

lieeten.

Zij is een van de eerste geweest die na onze aankomst

voor ons is komen werken, zynde zij een van de zes die

ons eerste huis met klei gepleisterd hebben. Later is zij

naar de school en naar de diensten gekomen. Maar zij

was wat langzaam in het leeren, ofschoon zeer begeerig

om vooruit te gaan.

Gedurende mijne afwezigheid naar de Kaap in 1892

werd zij beschuldigd van met een man van het meer te

willen wegloopen, ten gevolge waarvan zij gevangen werd

en naar Chiwere genomen. Zij moest mwabAu (vergift)

drinken, maar vomeerde het gelukkig uit. Het einde

van de zaak was dat zij door de hoofdvrouw van den

koning, Mshawashi, als slavin werd genomen. Te vergeefs

hebben Broeders Vlok en Blake getracht haar vrij te

krijgen: zij werd niet eens toegelaten onze diensten bij

te wonen.

Na mijn terugkeer sprak ik verscheidene malen met

den koning over haar, maar hij weigerde haar vrij te

laten, ofschoon ik aanbood hem een rantsoen voor haar

te betalen. Eindelijk zeide hij dat hij haar zou laten gaan

voor vijf balen linnen, d. i. omtrent £ 20. Dit was

natuurlijk geheel buiten de kwestie. Mij werd echter

verteld dat hij gezegd had: „Ik zal haar toch moeten

opgeven, want Mr. Murray krijgt altijd in het einde

wat hij wil.” Dit gaf mij nieuwen moed om aan te

houden.

Een avond omtrent negen uur klopte iemand aan onze

deur, en toen wij open deden zat Dakoma daar. Zij ver-

telde ons dat zij gevlucht was, omdat Mshawashi haar

vastgemaakt en met een sjambok geslagen had, en zij

wist niet wat morgen met haar zou gedaan worden. Zij

had de touwen met hare tanden losgemaakt, en was naar
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ons gevlucht. Ik zeide aan haar dat dit zeer verkeerd

was. Wy waren er bijna in geslaagd haar vrij te krijgen,

maar als het opperhoofd te hooren zou komen dat zy

gevlucht was, dan zou hij niet rusten totdat hij haar

gedood had. Ik zond haar daarom dadelijk terug, en

zeide dat zij weer ongemerkt in de hut moest ingaan

waar men haar gebonden had, en daar blijven. Op den

volgenden dag ging ik den koning weer zien, en eenige

dagen later zond hij haar naar de statie onder zorg van

twee van zijn volk, met de boodschap dat zij een geschenk

van hem aan mij was. Ik vroeg hun wat ik voor haar

betalen moest, maar zij weigerden een prijs te noemen.

Ik besloot derhalve om aan Chiwere de marktprijs van

een jonge meid te zenden, namelijk de waarde van £ 2

in linnen. Ik had hem vroeger voor eene koe denzelfden

prijs betaald. Daarna riep ik Dakoma en zeide aan haar

dat zij nu vrij was om te gaan waar zij wilde, maar dat,

als zij voor mijne vrouw wilde werken, wij haar de gewone

maandelijksche betaling geven zouden. Zij verklaarde dat

zij geen andere keuze had dan om bij ons te blijven
;
en

zoo is zij bij ons gebleven totdat wij verplicht waren om
ter wille van de gezondheid naar de Kaap te komen.

Daarop hebben wij haar aan Miss Murray gedurende onze

afwezigheid toevertrouwd.

Sedert ons verblijf in het vaderland hebben wij nieuws

omtrent Dakoma ontvangen dat ons met zeer groote

vreugde en dankbaarheid jegens God vervult. Zij is in

groote bekommernis over hare zonde geweest, kon ver-

scheidene nachten niet slapen, en stortte vele tranen. In

haren nood is zij naar Miss Murray om raad en hulp

gegaan. Deze sprak en bad met haar, en eindelijk is zij

tot licht en vrede in (diristus gekomen.

De eerste vrucht van hare bekeerinu’ is dit o-ew(‘est,0 7

dat zij om verlof vroeg om des Zondagiiamiddags naar
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de kraal van liare vrienden te gaan, oni liiin van de

liefde van Christus te vertellen, en uit liet Nieuw^e Testa-

ment hun eenige verzen voor te lezen. Hierin is zij toch

zeker velen ten voorbeeld, die wel bekeerd zijn, maar

nog nooit gezocht hebben anderen tot den Heiland te

brengen. Voorwaar de tollenaars en zondaars gaan ons

voor in het Koninkryk der Hemelen.



HOOFDSTUK XXXV.

Het Werk van een Dag. Een Kinderbegrafenis.

Ons dagwerk op de Zendingsstatie begint om zes uur

wanneer onze jongens koffie inbrengen. Te kwart over zes

luidt de klok, en allen komen in ons kerkgebouwtje voor

godsdienst bijeen. Bij dezen dienst moeten allen die voor

ons werken tegenwoordig zijn, alsook zij die iets op de

markt willen verkoopen, of die medicijn begeeren.

Bij de vroege godsdienstoefening zingen wij eerst, dan

lees ik een kort gedeelte uit het Nieuwe Testament, in

de volkstaal, leg het uit en pas het toe, en dan, na een

kort gebed, gaan wij naar ons werk.

De namen van allen die voor ons werken worden nu

afgelezen. Wanneer er baksteenen gemaakt worden voor

kerk of huis, dan hebben wij soms tot honderd mannen

en vrouwen in onzen dienst. De meiden dragen het water

en trappen de klei, terwijl de jongens de steenen maken.

Anderen arbeiden in den tuin of op de statie. De gewone

betaling is een en een half of twee yards ongebleekt

linnen per week, zonder voedsel. Wij vreezen echter, dat

naarmate zij andere verdiensten krijgen, wij meer zullen

moeten betalen.

Terwijl liet werkvolk naar hun arheid gaat, koopt

(‘(‘11 van ons liet noodigi^ op d(‘ markt. Van alle kanten

brimgen zij produkten om te verruilen. Vroeger kwamen
zij eiken morgen, nu twee malen in de week. Wij nemen
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dan eenige yards linnen en eenige ponden kralen. Eerst

koopen wij hoenders. De prijs voor een hoender is eene

halve yard linnen, of minder dan drie pence. Daarvoor

zoeken wij de beste hoenders uit. Eieren koopen wij met

kralen, een theelepel vol kraaltjes voor 10 eieren. Mielie

of kaffer-koornmeel koopen wij voor de schooljongens

die bij ons thuis zijn, tegen omtrent drie pond meel voor

de waarde van een penny. Verder worden patatas, boonen

en andere groenten tegen geringe prijzen gekocht. Aan

den anderen kant loopen de prijzen van andere levens-

middelen die wij moeten invoeren zeer hoog.

Op de maikt wordt er ook olie van het volk gekocht,

die dan weer naar het meer gezonden wordt om aan de

stoombooten te verkoopen. De inboorlingen maken deze

olie uit grondnoten en kastor-oliepitten. Voor onze var-

kens koopen wij tamaties of pompoentjes (squash) of

mieliezemels. Ons brandhout wordt in kleine bundels

naar de markt gebracht, en voor kralen gekocht. Soms

brengt men eenige makouwen, of een wilde hoender in

een wip gevangen, of gedroogde visch (zonder zout), die

zij van het meer of de rivieren gebracht hebben.

Daarna ga ik zien wie medicijn wil hebben. De meeste

gevallen zijn vironda of open zweren, vooral op de

beenen. Tanden laten zq maar zelden trekken. Voor

operaties zijn zij zeer bevreesd. Maagkwalen zijn alge-

meen. Soms waren er des morgens twintig of meer

patiënten, maar nu moedigen wij hen niet aan om te

komen, daar onze handen te vol zijn met ander werk.

Na breakfast beginnen de scholen. Als er iemand is

om het schoolwerk op zich te nemen, dan krijg ik soms

een weinig tijd voor de taalstudie of vertaling. Maar

gewoonlijk is er ander werk — misschien een hoofdman

die den zendeling komt zien, oii den gelieelen morgen

1)lijft; of hezoekeu die moeten worden atgelegd
;

of een
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buitenschool die bezocht, of brieven die geschreven moeten

worden
;

of honderd en één kleine dingen die gedaan

moeten worden, maar die hier moeilyk kunnen worden

genoemd.

Om 12 uur luidt de klok, en alle werk houdt tot

2 uur op. Gewoonlijk rusten wij een weinig na ons

middagmaal, maar om 2 uur luidt de klok weêr, en de

arbeid gaat voort tot 5 uur, wanneer het buitenwerk op

klokgelui gestaakt wordt, en allen naar huis gaan.

Na ons avondeten komen wp soms gezellig bp elkaar,

of wij doen het eiken Woensdagavond na afloop van

ons biduur. Op andere avonden hebben wij soms Bijbel-

klas of biduur met de jongens.

Maar behalve de geregelde bezigheid van de statie,

is er gedurig iets nieuws dat de aandacht en den tijd

van den zendeling eischt. Men komt naar ons met hunne

miraiidii of rechtszaken. Deze wijzen wij ’t liefst van

de hand, maar dit is niet altijd mogelijk, daar hun dan

nergens anders recht zou wedervaren. Of men verlangt

van ons raad en hulp.

Op een morgen brengen zij misschien voor ons een

man met een slavenstok om zijn nek
;

hij wordt beschul-

digd van eene vrouw te willen stelen. Wij hooren wat

zij te zeggen hebben, maken hem dan los, en zenden

hem met eene waarschuwing naar huis, daar de zaak

niet bewezen is. Het opperhoofd zou hem waarschijnlijk

mwabvi (vergift) hebben doen drinken, of hem aan

slavenhandelaars hebben verkocht, om de onkosten van

het verhoor te bestrijden.

Op een ander dag komt iemand aangeloopen met de

boodschap dat zij een man gedwongen hebben mwabvi

te drinken. Wij mengen haastig eene vomitief, zadelen

den donkey, en haasten ons om hem te redden.

Dan weder ligt er eene vrouw gevaarlijk ziek, en wij
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moeten haar komen zien. Wy vinden eene meid razend

van koorts, hare vrienden hebben haar verlaten, geloo-

vende dat zy van een boozen geest bezeten is. Ook hier

bieden wij een behulpzame hand, en het gelukt ons

mogelijk het leven van de kranke te redden-

Niet ver van de statie woonde eene oude meid, die

ons dikwyls kwam bezoeken, en ook de diensten geregeld

bywoonde. Toen haar oudste kleinkind geboren werd,

bracht zy het kind naar Mrs. Murray om een presentje

van linnen te ontvangen, en zij noemde ook den naam

van het kind Dona, naar mijne vrouw. Eenige maanden

later werd het kindje ziek, en ofschoon ik medicijn gaf,

kwam de tijding op zekeren dag : de kleine Dona is dood.

Wij zonden een stuk ongebleekt linnen om het lijkje in

te winden, en ik vroeg of ik ook wel de begrafenis mocht

bijwonen. Gereedelijk werd toestemming gegeven, en voor

de eerste maal woonde ik eene begrafenis in dat land bij.

Wij gingen naar het huis, en konden de moeder en

andere vrouwen hardop hooren weenen. Het lijkje werd

in het linnen gewonden en toen in het vel waarin de

moeder het placht te dragen, en daarover legde men

eene mat.

Een man nam daarop het lijkje onder zijn arm en

ging vooraan. De moeder weende overluid, en dwong het

lijkje van hem af te nemen, zoodat de andere vrouwen

haar moesten terughouden. Andere vrienden volgden met

al de kleine bezittingen en speelgoed van het kind.

Bij het graf gekomen, vonden wij het bijna zes voet

diep. Twee mannen klommen er in, ontvingen het lijkje

en plaatsten het voorzichtig in het graf. Daarna werd het

overdekt met een andere mat, en alles dat aan het kindje

])ehoorde werd aan stirkken gebroken en in het graf

gelegd. Het potje waaruit liet pap gekregen had, het

mandje, een condensed mllk blikje waarmee het gespeeld
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liatl — alles werd gebroken en naast het lijkje gelegd.

Daarna namen eenige vrienden een handje vol grond

en wier})en het in het graf, een moeder i)laatste een

weinig grond in de hand van haar kleine, en deed het

dien ook inwerpen. Dit moest zeggen, zoo vertelde men

my later: „Gij zijt ons vooruitgegaan, maar wij zullen u

ook volgen.”

Ik had nu de gelegenheid een woord te spreken en

verkondigde de blijde boodschap des Eeuwigen Levens

aldaar, hen tegelijkertijd vermanende zich te bekeeren

terwijl er nog tijd is, daar de dood .spoedig komt wanneer

het voor eeuwig te laat zal zijn. Na een gebed vulde

men het graf, en wij keerden huiswaarts.

Het is de gewoonte niet, melaatschen nabij hunne kralen

te begraven, maar wel nabij het water, omdat er bij het

volk een eigenaardig geloof is, dat namelijk de geesten

van melaatschen in zeekoeien varen, en dat deze dan hun

weg naar het meer moeten vinden. Om deze reden eten

velen van hen geen zeekoevleesch.

Op zekeren dag kwam men ons zeggen dat een man
door een tyger was gedood geworden, dat het ondier nog

in de buurt was, en dat wy toch moesten komen om het

te dooden. Br. Vlok en ik namen daarop onze rilles,

en liepen haastig naar de plaats, geen half uur gaans

van de statie gelegen.

Daar vonden wij een inboorling, met zijn boog en

pijlen naast zich, in een kloofje tusschen eenige groote

rotsen dood liggen. De tijger was, zeide men, in een

grot gekropen. Wij vuurden eenige schoten in de opening

af, doch tevergeefs. Daarna lieten wij het volk droog

gras aanbrengen, en van boven inwerpen, waarop wij het

aan brand staken. Dit scheen ook tevergeefs te zijn, en

toen Avij bijna besloten hadden dat het dier er niet Avas,

lu’ulde het onverAAuiclits en .sprong eruit, bijna op Br. Vlok,
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en vlood in een ander gat 100 treden van daar verwijderd.

Wij achtervolgden liet. Aan liet gat gekoineii, lieinerkte

ik dat er bijen uit kwanien. „Pas op,” zeide ik aan Br.

Vlok, „hij komt net nou, want hij is in een bijennest.”

Hij ging op een knie neder recht vóór de opening omtrent

dertig treden ervan verwijderd, en zeide: „Laat hem maar

komen; ik ben klaar.” Hij hield korrel op het gat, ter-

wijl ik terzijde stond, ook gereed om te schieten.

Spoedig hoorden wij een gebrul, en zoodra de kop van

het dier te voorschijn kwam, hoorde ik Br. Vloks geweer

„klik” zeggen, zonder dat het schot afging. Het dopje

was afgeklapt. Nu sprong de tijger op hem toe, en hij

had slechts tijd om uit den weg te vluchten, terwijl het

dier hem snel achtervolgde. Toen het mij voorbijging,

schoot ik het door het lijf met een hollen kogel die het

letterlijk openscheurde, zoodat de ingewanden er uitkwamen.

Het viel, doch sprong dadelijk weer op om Br. Vlok te

achtervolgen. Nadat ik een schot hagel had afgevuurd,

sprong het terug en liep hij de eerste rotsopening weer

in. De Broeder zegt dat hij zich in het vluchten ver-

beeldde, reeds de klauwen van het dier in zijn rug te

hebben gevoeld. Een kwart uur later werd de tijger in

het gat dood gevonden.



HOOFDSTUK XXXVI.

Voortgang van het Werk. Ons eerste Sterfgeval.

Een goed teeken in de Nyasa Zending is de gedurige

vooruitgang die er is geweest. Als iets dat goddelyke

levenskracht in zich heeft, is dit werk nog altyd toege-

nomen, zoowel in getal van arbeiders als in zijn invloed

over de heidenen.

In 1888 ben ik alleen uitgegaan om het land te be-

spieden. Het volgende jaar kwam Br. T. C. Vlok mij

helpen, en tezamen hebben wij toen het werk te Mvera

begonnen. Het salaris van dezen Br. wordt gevonden

door de Zondagsschool te Graatf Reinet. In het jaar 1892

werd de Br. R. Blake uitgezonden om met ons te komen

arbeiden, en na zijne aankomst ben ik naar de Kaap

teruggegaan om een jaar* te rusten. Gedurende dit jaar

heb ik over de zeventig uitnoodigingen ontvangen, van

gemeenten in ons land die van het werk gehoord hadden,

en meer wilden weten. Niet meer dan omtrent veertig

echter konden worden bezocht, en de belangstelling aldaar

is zeer toegenomen. Na mijn huwelijk met eene arbeidster

uit de Fransche Basuto Zending, die in de Hugenoten

Seminarie hare opvoeding genoten had, zijn wij in Juli

1893 naar Nyasa teruggekeerd, vergezeld van Miss Martha

Murray van Wellirrgton (geene familiebetrekking echter

van ons), die onder de meisjes en vrouwen arbeidt. Zij

wordt ondersteund door de zusters van de Oudtshoornsche
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gemeente. Ook vergezelden ons Miss Jacobsz om daar met

Br. Blake gehuwd te worden, en Mr. Cridland die in

Londen en later te Wellington eene opleiding als gods-

dienstonderwpzer genoten had. Hy heeft ook kennis van

timmermanswerk, en heeft de kassaboeken, waarin vol-

ledige rekening gehouden wordt van alle uitgaven der

Zending, van den boekhouder der Vrye Schotsche Zen-

ding — die het tot hiertoe voor ons gedaan had —
overgenomen, en nauwkeurig voortgezet.

Wij besloten nu dat de tyd gekomen was om eene

tweede statie te stichten, die door Br. Blake en zijne

echtgenoote bearbeid zou worden Tot dat einde onder-

namen die Broeder en ik een reis naar het noorden en

noordwesten, om naar eene geschikte plaats te zoeken.

Wij hadden ons voorgenomen om eene ligging te vinden

waar het gezond zou zijn en waar er overvloed van loopend

water was. Bij het aanleggen van onze eerste statie Mvera

konden wij bijna geen keuze doen
;
wij moesten binnen

een zekeren kring bouwen. Nu echter hadden wij het

geheele land voor ons. Wij wisten van een riviertje, de

Lingadzi, waar er altijd loopend water was, en op de

oevers hiervan vonden wij eene geschikte plaats aan den

voet van een heuvel, die Kongwe (of Koudveld) genaamd

wordt.

Hier is het werk in April 1894 door Br. Blake en

zijne echtgenoote begonnen. Daar heeft hij zelf een huis

van baksteenen gebouwd en met gras gedekt, en het

werk gaat daar langzaam maar zeker voort. In dat distrikt

wonen er meer Angoni dan bij ons, en gevolgelijk gaan

zij geregeld op strooptochten uit om de Achewa naar het

westen, onder Zooli, Mamba en andere opperhoofden, te

berooven. Zij hebben echter groot respect voor den Broeder

die daar arbeidt, en daar de Engelsche Administrateur

hen heeft laten weten dat zij een einde moeten maken

17
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aan dit gedurig vechten, gelooven wij dat het rooven

niet veel langer zal voortduren. Het land is hier minder

dicht bevolkt dan rondom Mvera, maar er zijn menschen

genoeg om te bearbeiden. Hier is het ook veel kouder

dan te Mvera, zijnde de statie duizend voet hooger, en

in den winter ziet men er rijp en ijs.

Wat het werk betreft, zijn er reeds verscheidene jongens

die in het openhaar beleden hebben den Heere Jezus te

willen volgen, en verzocht hebben om gedoopt te wor-

den. Zij zijn nu in de doopklas.

In het jaar 1894 verwelkomden wij weer twee nieuwe

arbeiders. De een was onze neef Ds. W. H. Murray van

Worcester, die ook een jaar of meer in Schotland

doorgebracht had om in de medicynen te studeeren,

en de ander was Br. A. van der Westhuizen van Dur-

banville.

Gedurende dit jaar zijn er onderhandelingen met de

Schotsche Zending begonnen die daarop uitliepen, dat wij

het koninkrijk van Chiküsi, naar het zuiden van ons, voor

onze rekening als een arbeidsveld overnamen. Toen de

Schotsche zendeling Dr. Henry te Livlezi in dat district

overleed, waren de Schotsche Broeders van gevoelen dat,

daar ons arbeidsveld het hunne in tweeën verdeelt, wij

dat gedeelte dat naar het zuiden van ons lag van hen

zouden overnemen, zoodat zij de andere helft naar het

noorden meer degelijk zouden kunnen bearbeiden. Zij

boden derhalve aan, de statie van Livlezi, met de gebouwen

daarop, zonder kosten aan ons te zullen overhandigen,

alsook de buitenstatie van Cape Maclear, vroeger Living-

stonia genoemd, met den inboorling-evangelist Albert

Namalambe^ die aldaar arbeidt. Hiermede hebben wij

ingewilligd, en nu staat het groote koninkrijk van Zuid

Angoniland, waar daar een 150,000 zielen wonen, op onze

rekening. Ongelukkig echter valt een groot gedeelte daarvan
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onder Portiigeesch gebied, waar het voor ons ónmogelijk

is zendingswerk te doen.

Na zijne aankomst is Broeder W. H. Murray naar

Livlezi gegaan, om, terwijl bovengenoemde onderhande-

lingen nog aan den gang waren, het werk voort te zetten

;

en daar is hij gebleven totdat mijn terugkeer naar de

Kaap zijne tegenwoordigheid te Mvera vereischte. Thans

is het hem door de Pred.-Zend.-Ver.-Commissie opge-

dragen, eene statie in Chikusi’s land (Zuid Angoniland)

te stichten, en wel in de nabijheid van den berg Ndedza.

Zyn salaris wordt gedeeltelijk door de gemeente Worcester

gevonden.

Na mijne aankomst aan de Kaap in 1895, keerde

Br. Vlok, die in het vorig jaar voor een rusttijd naar de

Kolonie gekomen was, weêr naar Nyasa terug. Hij was

vergezeld van Mevr. Vlok — daar hij kort te voren met

Miss Home van Riversdal gehuwd was — en twee andere

helpers, namelyk Miss Zondagh, die voor het werk onder

de meisjes en vrouwen was bedoeld, en die ondersteund

wordt door de Vrouwen-Zending-Bond — en Br. J. du

Toit van Worcester. *)

Daar Ds. W. H. Murray, die door de Zending-Com-

missie belast werd het werk te Livlezi te ondernemen,

zulks niet doen kon, aangezien hij gedurende mijne afwezig-

heid te Mvera opzicht moest houden, werden Br. Vlok

met zijne echtgenoote en Br. du Toit naar Livlezi gezonden.

Het werk alhier door de Schotsche zendelingen begon-

nen was belangrijk, en kon niet maar zoo worden opge-

geven. Ook meende men dat daar de Schotten zeer onvoor-

zichtig omtrent hunne gezondheid waren, Livlezi om die

reden een slechten naam gekregen had. Dr. Henry had

met zijne vrouw in een huis met eene bijna platte gras-

*) Overleden aan de „zwart-water” koorts — 30 Juli 1897. [Red.]
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dak, en met gaten in de muren in plaats van vensters,

gewoond.

De Broeders vonden het hier zeer warm, en zij hadden

van tijd tot tijd aanvallen van de koorts. Ook was het

ongedierte gevaarlijk, waaronder vooral de leeuwen moeten

genoemd worden.

Zoo kwam daar op zekeren nacht een leeuw in een

van de kralen nabij de statie, en ving een jongen van

omtrent 18 jaren geen drie treden van zijne hut. Hij was

uitgegaan om zijn hond binnen te halen. De leeuw sprong

onverwachts in het donker op hem, greep hem met de

tanden beet, en liep met hem zoo wat 200 treden ver.

De vader volgde met een stomp vuurs, maar durfde niet

nabij komen. De arme jongen riep onophoudelijk naar

zijne ouders om hulp, zeggende
:

„Ik leef nog, kom en

help mij.” totdat de leeuw aan hem begon te eten. Zijne

stem werd nu zwakker en zwakker. Alles was eindelijk

stil, en men kon slechts in de stilte van den nacht het

dier de beenderen hooren kauwen. Op den volgenden dag

werden slechts eenige stukjes van die beenderen gevonden.

Men gelooft dat het dezelfde leeuw was, die in deze

nabijheid reeds zeventien menschen gevangen heeft. Hij

moet, om aan zijn spoor te oordeelen, een verschrikkelijk

groot dier zijn.

Vooral Mrs. Vlok schijnt de hitte hier te Livlezi erg

te hebben gevoeld, en kreeg van tijd tot tijd de koorts.

En tot onze zeer diepe droefheid vernamen wij dat zij in

Maart 1896 aan een zwaren aanval van de koorts gestorven

is. Zoo heeft de Heer haar als het eerste slachtoffer van

onze Nyasa-Zending geëischt. Zij die met zooveel lust en

liefde en goeden moed naar het werk gegaan was, werd

binnen negen maanden weggenomen om een Hoogeren

Dienst te vervullen. Een koperen muurtafeltje is gereed

om in ons nieuw kerkgebouw te Mvera tegen den muur
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geplaatst te worden, met het volgende opschrift in de

Chichewa taal

:

KU

KUMBUKILA

BESSIE VLOK
A NA FA PA LIVLEZI

MARCH 2 1896 .

A NA TIRA MOYO WAKE,

NGATI NSEMBE, KU

DZIWITSA ANYANJA

KUKONDA KWA

KRISTU.

KUSONYEZA 21 : 4

ERECTED BY HER FELLOW LABOURERS.

Waarvan de vertaling als volgt luidt:

TER

GEDACHTENIS AAN

BESSIE VLOK
OVERLEDEN TE LIVLEZI

MAART 2 1896 .

ZIJ HEEFT HAAR LEVEN

ALS EEN OFFERANDE UITGESTORT OM

DE ANYANJA BEKEND TE MAKEN

MET DE LIEFDE

VAN CHRISTUS.

OPENBARING 21 I 4

DOOR HARE MEDE-ARBEIDERS OPGERIGHT.

Sedert haar aankomst in het land, en reeds op de

Zambesi, had Mrs. Vlok aanvallen van de koorts gehad.

In het einde van Februari werd haar een kind geboren,

dat echter overleden is. De moeder scheen, nadat alles
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voorbij v^as, tamelijk wel, en men had de beste hoop,

dat zij spoedig weer gezond zou wezen.

Wat er verder gebeurde beschrijft Br. Vlok als volgt:

„Op den laatsten Zaterdag en Zondag was zij vroolijk

en vol moed, zoo kalm, dat Mr. en Mrs. Allan, van de

Zambesi Industrial Mission zich geluk wenschten
;
en wij

dachten allen, dat zij over eenige dagen in staat zou zijn

om haar bed te verlaten, en het werk van onzen dier-

baren Meester weder op te nemen. Maar het was slechts

de kalmte, die den storm voorafging. Op Zondag kreeg

zij een aanval van de hardnekkigste koorts. Het begon

om 11.45 en Maandag om 7 u. v.m. overleed zij. Woor-

den ontbreken om de worsteling van dien Zondagnacht

te beschrijven. De lijderes bleef kalm en niet een woord

van ontevredenheid ging over hare lippen. Eens zeide

zp
:

„Ik ga sterven, en ik heb zoo weinig gedaan: ik

heb nog niets voor den Heer gedaan.” De ziekenkamer

scheen vervuld te zyn met de tegenwoordigheid van God

;

er was geen pijn, hoewel de koorts 106 graden was,

geen schijn van ijlhoofdigheid, geen vrees voor gevaar
;

—
neen, het scheen alles zoet, zoet voor haar. Dikwpls

gedurende den nacht was er een glimlach op haar ge-

laat. Twee minuten voor zij stierf zag zij mij helder

aan, maar kon niet spreken en hare pols stond stil.

Mr. Allan zeide, dat hij bij de sterfbedden van vijf Euro-

peanen in Midden-Afrika had gestaan, en dat in elk ge-

val de dood vreeselijk was
;
maar hier was alles kalmte.

Van haar zeide hij, zelfs nadat zij gestorven was: „Zij

zag er zoo liefelijk uit.”

Daar de ligging van de Livlezi-statie ongezond bleek

te zijn, besloot de Zending Commissie, op aandrang van

de arbeiders, om die plaats niet langer als eene hoofd-

statie te beschouwen, waar blanke zendelingen kunnen

arbeiden, maar het werk aldaar door middel van inboor-
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ling onderwyzers en evangelisten onder toezicht van den

naast gelegenen blanken zendeling onzer Kerk te ver-

richten.

Daarop zijn broeders Vlok en Du Toit nader bij

Mvera gekomen, en hebben zy de statie van Mkoma
gesticht, die zoowat 28 mijlen ten zuiden van Mvera

gelegen is.

Sedert het begin van 1896 zijn er zeer ernstige moei-

lijkheden tusschen bet Engelscb Gouvernement van dat

land onder Sir H. H. Johnston, en bet volk onder welke

wy arbeiden, ontstaan. De Angoni (zooals zij genoemd

worden) onder Chiwere hebben hunne strooptochten tegen

naburige stammen voortgezet, en deze stammen hebben

daaromtrent klachten by het Gouvernement ingediend.

Ook hebben de blanken de naburige kaninkrijken van

Mwasi en Tambala veroverd, zoowel als dat van den

jongen Chikusi, die in de nabijheid van een Engelsche

zendingsstatie geroofd en moord gepleegd heeft. Hierom

werd eene expeditie tegen hem uitgezonden, en hij zelf

werd gevangen genomen en doodgeschoten.

Dit alles heeft de hoofdmannen in onze nabijheid zoo

oproerig gemaakt, dat er vrees was dat zij de staties

zouden aanvallen, en de dames. Miss Murray en Miss

Zondagh werden veiligheidshalve naar Bandawe, de Schot-

sche statie, gezonden.

Bovendien is het Engelsche Gouvernement begonnen

met de inboorlingen eene belasting ter waarde van drie

shillings in het jaar voor iederen manspersoon op te

leggen, en wanneer men weigert die te betalen, worden

de hutten afgebrand. Natuurlijk veroorzaakt dit groote

verbittering, die zich ook tegen de zendelingen openbaart,

die zij in hunne onkunde met het Engelsch Gouvernement

vereenzelvigen.

Wat ook tot deze verbittering bijgedragen heeft is
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mijn ongeluk en mijne gevolgelijke afwezigheid. Volgens

hunne beschouwingen ben ik betooverd geweest, en daarom

heeft het ondier mij gewond. Zij gelooven nu, dat ik

hen beschuldig van mij betooverd te hebben, en dat ik

daarom uit wraak het Gouvernement verzocht heb om
hun land te veroveren en henzelven te belasten. Helaas,

dat onze bedoelingen zoo misverstaan worden! Wanneer

wij gereed zijn ons leven voor hen af te leggen, dan

gelooven zy dat wij hen zoeken te dooden. Maar zy heb-

ben onzen Heer en Meester, toen Hij op aarde was, ook

misverstaan. En de discipel is niet meer dan zijn Heer.

Wij vertrouwen dat als ik eens teruggekeerd ben, en

weêr onder hen arbeid, zij het zullen inzien dat er geen

zweem van waarheid in die beschuldiging is, en dat zij

dan gelooven zullen dat wij met deze politieke zaken

niets te maken hebben.

Tegen het einde van 1896 was de gezondsheidstoestand

van de vrouw van Br. Blake zoodanig, dat, ofschoon zijn

rusttijd eerst zes maanden later moest aanvangen, men

besloot dat het voor hen noodig was onmiddellyk naar

de Kaap te gaan. Zij meenen weer (D. V.) in April 1898

naar hun werkkring terug te keeren.

Laat mij hier de namen van al onze arbeiders en arbeid-

sters geven in de orde waarin zij naar het werk gekomen

zijn, en met hunne tegenwoordige standplaatsen

:

1888. Ds. A. C. Murray, Mvera.

1889. Eerw. T. C. Vlok, Mkoma.

1892. Eerw. R. Blake, Kongwe.

1893. Br. J. S. Cridland, tijdelijk te Kongwe.

Mevr. Blake.

Miss M. Murray, Mvera.

Mevr. A. C. Murray.

Ds. W. H. Murray, tijdelijk te Mvera.1894.
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1894. Br. A. van der Westhuizen, Mvera.

1895. Br. J. du Toit, tydelyk te Mkoma. *)

Mevr. T. C. Vlok in Hoogeren Dienst.

Miss M. Zondagh, Mvera.

1897. Br. B. Frylinck.

Br. S. Mc. Clure.

Miss B. Helm.

Miss L. Stegmann.

Ik geef de namen hier, belangstellende lezer, opdat gij

voor ons bij name nioogt bidden.

*) Sedert overleden Juli 1897. [Red.]
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HOOFDSTUK XXXVII.

Ter Kechter en ter Linkerhand uitbreken.

De tweede statie door ons gesticht draagt den naam

van Kongwe. Zij ligt aan den voet van een berg van

dien naam, die „Koudveld” beteekent, en is een duizend

voet hooger dan Mvera gelegen.

Een standhoudend stroom waters vloeit nabij het huis,

en daar er op de statie een klein waterval is, koesteren

wij de hoop van binnenkort een watermolen daar te

hebben. Dit zal echter van de vrijgevigheid van de zending-

vrienden afhangen.

Van de Engelsche Administratie hebben wij 500 morgen

gronds voor deze statie moeten koopen^ tegen twee shillings

en zes pence per morgen.

Het volgend verhaal aangaande het ontstaan van deze

statie is uit de pen van Br. Blake.

Het werk te Kongwe.

Op den April 1894 arriveerden Mrs. Blake en

ik des namiddags te Kongwe, waar wij onze twee tenten

onder de fraaie groote hoornen in het dorpje opsloegen.

Dit was juist op den heuvel tegenover de plaats die wij

voor de statie uitgekozen hadden. De regens waren reeds

voorbij, maar de lucht zoo klam en koud dat wij des

nachts geene dekens genoeg krijgen konden om ons warm
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te maken. Het volk scheen met een gemengd gevoel van

vrees en blijdschap aangedaan te zyn. Zij waren blijde

dat iemand tot hen overgekomen was, grooter, volgens

hunne verbeelding, dan hunne Angoni-regeerders
;
en toch

waren zij niet zeker dat wij hen niet zouden betooveren,

of op andere wijze door bovennatuurlijke macht kwaad

aandoen.

Gedurende de eerste week hadden wij de handen vol

met het bijeen brengen van bouwpalen en het oprichten

van een huis waarin wij voorloopig wonen konden, terwijl

een meer degelijk gebouw kon worden opgetrokken. Ook

maakten wy een watervoor gedurende de eerste week

om het water op de statie te brengen. Dit lukte ons,

ofschoon het onmogelijk was om een waterpas door het

lange gras te gebruiken. De lengte van de voor was

ruim 1300 treden.

In den loop van de tweede week werd onze tijdelyke

woning voltooid. Ik moet echter zeggen dat zij er, ten-

gevolge van het versche gras waarmee wy het moesten

'

dekken, zeer groen uitzag. Ook was de grond zoo klam

dat ons huis gedurende de vier maanden die wij daarin

doorbrachten nooit geheel droog was.

De eerste Zondag dien wij te Kongwe doorbrachten was

ons zeer beteekenisvol. Een groot aantal inboorlingen

luisterden op dien dag naar. Gods Woord, dat zij nog

nooit te voren gehoord hadden. Ook zagen velen toen

voor het eerst een blanken man en, met uitzondering van

de jongens die met ons gekomen waren, had niet één

eene blanke dame te voren gezien. Tot tekst hadden wij

gekozen 1 Joh. 1 : I—4. Zeer weinigen van de toehoor-

ders verstonden iets van hetgeen gezegd werd, en toch

heeft een jongen op dien dag zijn eersten goeden indruk

ontvangen, zoodat hij een jaar later van zijn geloof in

Jezus belijdenis kon doen. Bij de meerderheid echter van
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het gehoor kwam de gedachte mogelijk niet eens op, dat

ik daar een poging had gedaan om in de Chichewa taal

te spreken. Op den Mei kwamen wij voor de tweede

maal van Mvera hier aan, om ons voor goed te Kongwe
te vestigen. Het huis zag er nog natter uit dan te voren.

Er was geen vloer, en de grond was na de regens zeer klam.

Niet lang na onze aankomst werd een aanvang met

het vormen van baksteenen gemaakt, en spoedig zag de

plaats er wel levendig uit, met de 60 tot 80 arbeiders

die wij in dienst hadden. De koude was veel scherj)er

dan wy verwacht hadden, en in Juni viel de thermometer

buiten tot 29 Fahrenheit, met het gevolg dat men des

morgens droge ryp op den grond zien kon. De gezond-

heid van Mrs. Blake bleef zeer goed, maar ik werd een-

maal door de koorts neergehaald, en later leed ik eene

geheele week aan erge keelverzwering.

De hoofdmannen des volks gedroegen zich zeer stil,

en sommigen kwamen om vriendschapsbetrekkingen met

ons aan te knoopen. Nsakambeiva, het opperhoofd van

deze streken, was zeer bijgeloovig, doch tevens te begeerig

om ongebleekt linnen te krijgen om van ons weg te blijven.

Hij legde zich er dan spoedig op toe om zooveel mogelijk

in handen te krijgen, doch ontdekte weldra dat wij niet

meer gaven dan hetgeen wij noodig achtten. Hij is een

bekende tiran en lafaard. Hij zendt wel eens de mans-

personen van een van de kralen op een boodschap uit; en

terwijl zij afwezig zijn, brandt hij al de hutten af, terwyl

hij den voorraad van eetwaren wegneemt, en de arme

vrouwen en kinderen hulpeloos laat henengaan
;

of hij

neemt misschien eenigen van deze laatsten als gevangenen

naar zijne kraal mede. Hij heeft een aantal vrouwen, niet

allen even zwart. Wordt er een kind geboren dat zeer

zwart is dan wordt het meteen weggeworpen, en hij doodt

dikwijls de moeder met zijn eigen hand. Als krijgsman
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beteekent hy niets, maar wat hij goed verstaat is om
anderen op strooptochten uit te zenden. Toen de slavernij

nog in vollen gang was, waren die strooptochten van den

schrikkelijksten aard. Wij zagen zelven in Maart 1895

een groot aantal kinderen, gestolen uit Achewa kralen,

die hij toen had laten verbranden.

Ons eigenlijk zendingswerk bepaalde zich gedurende eenen

langen tyd tot godsdienstoefening op den Zondag, huise-

lijke godsdienstoefening in den morgen van eiken weekdag,

en een schooltje door Mrs. Blake gehouden. Nadat wij

in September 1894 in onze nieuwe woning waren getrokken,

kon ik met eene grooter school een aanvang maken, waarin

de eerste leerlingen van Mrs. Blake mijne hulponder-

wijzers werden. Later verdeelden wij de meisjes en jongens

in twee afdeelingen. In dit nieuwe werk was Kalimwonse,

een meisje dat wij van Mvera gebracht hadden, ons zeer

tot hulp. In 1895 was het schoolgebouw gereed en sedert

het begin van voorleden jaar hadden wij wel eens 200

kinderen op school.

De Zondagdiensten worden niet zoo goed bijgewoond

als wij konden wenschen, en als wel mogelijk is, in aan-

merking nemende dat er binnen vijf minuten gaans ruim

300 hutten zijn met ten minste 800 bewoners. Ook zijn

er verscheidene kleine dorpen of kralen, van welke men
de statie gemakkelijk te voet zou kunnen bereiken. Sedert

Juli 1896 is er een stille beweging onder diegenen die

van het begin de diensten geregeld hebben bijgewoond,

en tien of elf hunner hebben reeds den wensch uitgedrukt

om hunne heidensche gewoonten te laten varen, en volge-

lingen van Jezus te worden. Dezen ontvangen thans bij-

zonder onderwijs, met het oog op de toediening van den

Heiligen Doop, nadat zij bewijzen zullen hebben geleverd

van de oprechtheid van hun voornemen om den Heiland

te belijden en te volgen.”
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Zoo schiijft Br. Blake. Ik voeg hierbij dat gedurende

de afwezigheid van Br. Blake in de Kaap Kolonie Mr.

Cridland te Kongwe arbeidt. Het werk gaat zeker voort,

en een maaitijd schijnt niet ver te zijn.

De trek naar Mkoma.

Onze derde statie, door een blanken zendeling bearbeid,

is Mkoma. Daar Br. Vlok echter slechts pas een jaar

daar is, valt er niet veel van bet werk te verhalen. Wij

geven bier een verhaal uit zijne pen van de overkomst

van Livlezi naar Mkoma. Hij beschrijft eenige van de

ondervindingen die wij soms moeten ondergaan. Daar Liv-

lezi verlaten moest worden, besloot de Zending-Commissie

dat men een werkkring nader bij Mvera doch nog in de

richting van Livlezi zoeken zou. Eene geschikte plaats

werd gevonden en de trek begon. Br. Vlok zegt

:

„Wij verlieten Livlezi op Mei 21 1896. Het was voor

ons een belangrijke dag. Hoort eens, wij hadden omtrent

300 kafiPers om bet goed te dragen. Sommigen van de

kisten en drachten schenen wat groot maar waren niet

te zwaar. Zoodra wij een groote kist uitbrachten ver-

dwenen de dragers om een hoek. Soms moest ik een plan

maken dat zij mij niet konden bedriegen, maar wat deden

zij toen? Zij namen de dracht 100 of 200 treden ver,

zetten die neder en gingen naar huis. Zoo ging het van

vroeg in den morgen tot omtrent 2 uur, toen wij nog

maar 240 drachten hadden uitgegeven. Al het ander goed

moesten wij daar laten. Wij sliepen drie uren van de

statie; en o! welk een geraas van de 260 menschen

waarvan sommigen voedsel moesten dragen. Na vroege

godsdienstoefening, kregen zij bevel om de drachten op

te nemen. Weer drie dragers te min. „Waar zijn zij?”

„Vannacht huistoe, mijnheer.” Gelukkig waren wij in
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bewoond land, en kregen andere dragers. Prijs den Heer

dat het toch goed ging. Het is wonderlijk hoe de Heer

in zulke tyden redt. Maar och, lieve tijd, nog geen twee

uur verder, en daar stonden weer drie kisten in het pad.

Ook voor deze kregen wij andere dragers. Het was een

lange snaar van menschen, meer dan een halve mijl.

Zondag bleven wij te Chitipi, waar er een buiten-

school van onze zending is. De onderwijzer is een knap

jong man, en met heel wat ondernemingsgeest. Hij heeft

de menschen zoo ver gekregen dat zij op eigen kosten

een school van palen gebouwd hebben die 81 voet lang

en 20 voet breed is — een net gebouw. Daar hij dikwijls

schuiten gezien heeft, kreeg hij in den kop om een te

maken. Zijn patroon vond hij te Mvera, waar Mr. Cridland

een schuit voor onze zending bouwde. De planken moest

hij met een handbijl plat kappen, en toen buigen, en

zoo maakte hij een schuit 10 voet lang en 5 voet breed,

met zitplaatsen voor vier personen. Aan den mast

wapperde een vlag, die uit een half yard ongebleekt

linnen bestond, met den naam „Mvera Mission” er op.

Broeder du Toit en ik gingen met den bouwmeester varen,

maar laat ik zeggen dat ik mij niet al te veilig gevoelde,

en dat wij niet in te diep water gingen. Als men in acht

neemt dat hij dit alles gedaan heeft met slechts zaag,

mes, kaffer-bijl en eenige spijkers, dan staat men verwon-

derd. Krijgt hij goed gereedschap, dan maakt hij iets dat

veel geschikter zal wezen dan de kalferschuiten van uit-

geholde boomstammen. Zondag bleven wij te Chitipi over,

waar wij groote opkomsten hadden, omtrent 600 of 700

menschen
;

’s namiddags kinderdienst, weêr een groote

opkomst; en later avonddienst met hen die belijden den

Heiland te hebben aangenomen.

Maandag verder westwaarts door bergen en dalen naar

Mkoma. Dinsdag sliepen wij bij de Lintipi-rivier, nabij
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myne statie. Twee uren gingen voorbij met liet over-

voeren van mijn goed
;
en welk een gesukkel ! Het water

tamelijk sterk, en met de dragers waren 35 vrouwen.

Maar hoort eens hoe het met mij ging. Ik klom op de

schouders van de langste van mijne hangmat-dragers en

kreeg twee om naast hem te loopen op wie ik met mijne

handen leunde. Alles klaar? Ja mijnheer. Laat maar vatten.

Het volgend oogenblik waren ruiter en paard en hand-

langers plat in het water. De kaffer op wien ik reed

gleed op een gladde klip, en wierp de heele boel om.

Waternat zijnde, moest ik nu maar met kleederen en

al door.

Na zeven dagen gaans kwamen wij met blijdschap te

Mkoma aan. Deze nieuwe statie ligt aan den voet van

een hoogen berg van dien naam, die duidelijk zichtbaar

is van Mvera.

De hoofdman van deze plaats is Masengera^ en spoedig

was hij met zijn volk onder den berg om ons te zien.

Uit vrees voor de Agoni van Chiwere’s rijk en andere

vijanden, wonen zij hoog in de rotsen. Hier kozen wij

onze statie, hoog en koel.”

Tot zoover Br. Vlok.

In den jongen die schoolmeester te Chitipi was, en

zeer begaafd is, zijn wij later diep teleurgesteld geworden.

Hij heeft zich zoo gedragen dat wij verplicht zijn geweest

hem af te zetten. Later is hij ook met de regeering in

moeielijkheid geraakt, en werd hij tot drie maanden

gevangenisstraf veroordeeld. Hij heeft ons verlaten, de

tegenwoordige wereld lief gekregen hebbende.

Het werk langs de oevers van het meer wordt meer

en meer belangrijk. Mr. Cridland heeft, met de schuit

door hem te Mvera gemaakt, de verschillende dorpjes op

het Meer eenige malen kunnen bezoeken, en ook zijn er

18
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verscheidene buitenscholen gesticht. Wij gevoelen echter

de noodzakelijkheid ervan, dat een blanke zendeling zijn

geheelen tijd, althans gedurende de maanden wanneer het

niet regent, aan dit werk geve. Als wij dit werk verwaar-

loozen dan kunnen wy verwachten andere zendinggenoot-

schappen hier te zien instappen, en wel genootschappen

zooals de Episcopalen, die met ons geene sympathie hebben.

Wel is waar is het werk langs het meer moeilijk, ook

is die streek meer ongezond dan op de hoogvelden, maai-

de Heere kan ons den rechten man geven die door de

moeilijkheid van het werk zich niet laat afschrikken, en

die gewillig zal wezen een gedeelte van zyn tijd op het

meer te arbeiden, en dan gedurende de ongezonde maanden

zich aan ander werk in een koelere streek te wijden.

Laat ons God hierom vragen. Misschien komen deze regelen

onder het oog van den rechten man, en terwijl wij hem

hier met de behoefte bekend maken, werkt de Geest van

God in hem de gewilligheid en den lust om zich voor dit

werk aan te bieden.



HOOFDSTUK XXXVIII.

Boerderg in Nyasaland.

De vraag is my dikwijls gedaan of er ook Afrikaansche

boeren in onze nabijheid zijn, en wanneer ik ontkennend

antwoord en zeg dat de naaste boeren drie honderd mijlen

aan deze zijde van de Zambesi zijn, terwyl wij twee

honderd mijlen aan den anderen kant van die rivier onzen

werkkring hebben, — dan vraagt men weer of het wel

mogelijk zou zijn voor onze Afrikaansche boeren om
daar te bestaan ? Daarop is mijn antwoord : Ja.

Natuurlijk zou de moeilijkheid deze zijn — de groote

onkosten verbonden aan de reis daarheen, en het feit dat

er aan beide zijden van de Zambesi een breede streek ligt

waar de tsetse vlieg zeer erg is.

Deze vlieg gelykt op onze blinde vlieg, en is misschien

tweemaal zoo lang als de huisvlieg. Zij leeft van het

bloed van wild, en legt hare eieren in den mest van de

buffels of andere groote dieren. Waar het wild dus uit-

geroeid wordt daar verdwijnt ook de tsetse. De beet is

voor alle groot vee en paarden doodelijk, ook voor Euro-

peesche honden en zelfs voor donkeys, want mijn arme

Ned is daaraan gestorven. Hij begon uit te teren, werd

lam in het achterlijf en stierf na twee maanden. Kort

voor zijn dood viel zijn staart af en een van de jongens kwam
in groote opgewondenheid hard naar mij aangeloopen

:

„O, mijnheer, mijnheer, Ned heeft zijn staart weggegooid.”
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Toen ik dezen ezel voor het eerst daar kreeg, was elk

een voor hem bevreesd, en ik kon niemand krygen om
met het dier te werken en het te verzorgen. De jongen

die daartoe eindelijk inwilligde, kon maar niet verstaan

dat het gevaar bij een ezel van achteren ligt. Hij was

slechts voor de tanden van het dier bevreesd : ik waar-

schuwde hem tegen zijn schop. Eenige dagen daarna

kwam de jongen naar mij met een ernstig gezicht. „Wat

is het?” vroeg ik. „Ned heeft mij geslagen,” was

het antwoord. „Waarmede?” „Met zijn achterpoot.”

„Waarom?” „Zonder oorzaak.” Daarna was hij meer dan

ooit voor het dier beducht, en bedankte spoedig voor de

betrekking van „groom.”

Voor den mensch is de beet van tsetse wel niet doodelijk,

maar toch zeer lastig.

Op de hoogvelden, waar wij onze staties hebben, is er

geene tsetse, maar slechts in het lage boschveld, en

daarom kunnen wij beesten aanhouden. Te Mvera hebben

wij nu wel een 25 beesten, maar de moeilijkheid is dat

wij zóó door menschen en tuinen omringd zijn, dat er niet

veel voor onze beesten te vreten is. In den winter voeren

wij hen op patatas die zeer overvloedig en goedkoop zijn.

Onder de Achewa waar wij arbeiden is er niet veel

groot vee, daar de hoofdmannen alleen toegelaten worden

ze te bezitten. Ook worden zij niet gemelkt. De Koning,

toen ik hem verzocht om mij eene melkkoe te verkoopen,

zeide: „Wat wilt gij met de melk maken? Ik ben lang

reeds gespeend.” Nu en dan wordt echter een beest

geslacht.

Gelukkig is de vreeselijke runderpest bij ons niet aan-

gekomen. Het is wel door het land geweest maar is

ons distrikt voorbijgegaan. Toen ik in 1892 met het

stoombootje van Bandawe reisde, waren er 23 beesten

aan boord, die van het Noordeinde van het meer naar
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Blantyre moesten worden vervoerd. Vóórdat wij het

zuideinde van ’t meer hadden bereikt, waren zij allen dood

en overboord geworpen. Het was de eerste maal dat ik

met die pest in aanraking kwam. Een oude Duitsche

zendeling die aan boord was, vertelde mij toen, hoe de

runderpest uit Azië naar Noord-Afrika gekomen was.

Daarna had zij in Duitsch Oost-Afrika gewoed, alwaar

honderd duizenden van buffels en ander wild daaraan

bezweken. Vandaar is de pest naar Nyasaland gekomen,

„en,” ging hij voort, „let op wat ik zeg, deze runder-

pest zal geheel Afrika doorgaan tot aan de docks van

de Kaapstad.” Dit was in 1892.

Uit Nyasaland is de pest naar de Zambesi doorgegaan,

en waar daar geene beesten waren hebben de buffels,

elanden en ander groot wild de ziekte voortgeplant.

Daarna zijn de beesten in Matabeleland vernield, toen in

de Transvaal, in den Vrij Staat, in de Kolonie en — het

einde is nog niet daar.

Wat dieren betreft bezitten de Achewa heel wat bokken,

maar „Afrikander” schapen zijn zeer schaarsch, terwijl

paarden ezels en „mof” schapen daar onbekend zijn.

Hoenders zijn overvloedig, maar klein
;
makke duiven

houden zij aan, en enkele makouwen worden ook

gevonden.

Honden vindt men overal, ellendige, kleine, kaffer-

honden, die slechts een geraas maken en van geen nut

zijn. Zij zijn dan ook onderworpen aan hijdrofohia of

hondsdolheid, en wij hebben verscheidene dolle honden

in de nabijheid van ons huis dood geschoten. Katten

hebben zij ook — klein en mager, met een staart zooals

die van eene rot.

Het volk krijgt zelden vleesch te eten, en geniet wat

het krijgen kan. Ik heb hen zelfs voor biltong een buffel-

vel zien kauwen nadat het droog was. Zij zullen vleesch
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eten totdat daar letterlyk wormen in zijn, wanneer zy

dan erkennen dat het een beetje te erg is.

Sprinkhanen worden voor eene lekkernij gerekend, en

nog meer misschien, eene soort van groote harige rups

(risper). Laatstgenoemde wordt gestoofd met een weinig

zout, en men ontmoet soms kinderen met de handen vol

levende rupsen voor hun avondeten. Van vliegende rijst-

mieren maken zij veel, en eten ze levend of dood, rauw

of gebraden. Aan den anderen kant zijn zij zeer geschokt

om te hooren dat de Franschen kikvorschen eten en de

Chineezen honden.

Chiwere vertelde mij eens dat het lekkerste vleesch

apenvleesch is. Baviaanvleesch is ietwat grover. Ver-

schillende soorten van kevers eten zij ook, en sommige

veldrotten en muizen. Zij hebben mij de namen gegeven

van een vijftiental soorten van muizen of rotten. Een

dag zag ik een aantal kinderen om een vuur zitten. Ik ging

zien wat zij deden, en vonden dat zij een aantal rotten

gedood hadden en bezig waren die te braden. Zij steken

een stokje bij den mond in, en onder den staart uit en

dan braden zij het over het vuur evenals een mielie.

Toen ik daar kwam was een groote rot juist mooi gaar

en de jongen bood het mij aan. Toen ik weigerde zijne

sasatie te proeven begon hij zelf het vleesch met smaak

van het stokje af te eten. Was het van binnen nog

eenigszins rauw, dan hield hij het maar weêr over

het vuur.

De inboorlingen leven meestal van de produkten van

hunne tuinen. Langs het meer eten zij vooral rijst en

casava met visch, maar waar wij op de bergen zijn

is het voornaamste voedsel mielies of katferkoorn. Maar

tot onze verwondering, vonden wij allerlei groenten,

zooals patatas, pompoenen, squash^ komkommers, erwten,

verscheidene soorten van boonen, yams en nog andere
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soorten ons onbekend. Zij zaaien ook een klein soort

zaad, lipoko genaamd, waarvan zij de sterkere soorten van

kalFerbier maken.

Alle de bovengenoemde groenten hebben wij in het

land gevonden, en zij hebben ze waarschijnlijk van de

Arabieren gekregen. Ook kweken zij hun eigen tabak

aan die zij öf rooken öf in den vorm van snuif gebruiken.

Zij zijn zeer gezellig in hun rooken, en de pijp gaat van

mond tot mond zoolang als er tabak in is. Dagga wordt

niet gerookt.

Wat vruchten betreft planten zij alleen de pisang.

Veldvruchten zooals wilde mispels, wilde luquarten, pruimen,

druiven, tamarijn, krimmetart, kaflPerlimoenen en andere

soorten worden in het boschveld gevonden, maar zijn

meestal zuur en bijna oneetbaar.

Wij hebben veel moeite gedaan om Europeesche vruchten

in te voeren, maar zijn er slechts gedeeltelijk in geslaagd.

De meeste soorten van Kaapsche vruchten zouden daar

zeer goed beantwoorden, ware het niet voor de rijst-

mieren die de wortels vernielen. Nochtans hopen wp na

verloop van tijd een overvloed van limoenen, zuurlimoenen,

guavas, granaten en vijgen te hebben. Misschien ook wel

druiven, perziken, appelen en kweeperen. Papajas, die

in Natal gevonden worden, maar die bij ons veel zoeter

zijn, hebben wij in overvloed.

Wat groenten betreft, kunnen wp bijna al de bekende

soorten in overvloed hebben. Br. A. van der Westhuizen,

onze zendeling-boer, voorziet ons van al het noodige, en

gedurende de laatste paar jaren, zelfs van koren voor ons

brood. Hij heeft ook een koffie-plantage aan het groeien.

Daar de regentijd zeer geregeld komt, en er dan veel

water valt, moet men in het tuinmaken daarmede reke-

ning houden. Van begin December tot einde Maart valt

de regen, en dan is het voor koren en sommige soorten
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van groenten te nat. Deze moeten na den regentyd gezaaid

vrorden en dan besproeid.

Dit alles geeft bet antwoord op de vraag in het begin

gedaan of men daar zou kunnen boeren. Ja, zeker, maar

tot nog toe is er aldaar geene genoegzame markt voor

produkten, daar er te weinig blanken in het land zyn,

en vracht nog te duur is.

Het volk leeft meestal van mielie- of kafferkoorn-pap. In

den regel eten zy eigenlyk slechts eenmaal ’s daags d. i. in

den avond. Zij zullen den geheelen dag zonder voedsel

op reis wandelen of in den tuin werken. Zij eten ook wel

iets in den morgen als dat te krygen is. Maar om dan weer

te zien wat zij in den avond kunnen verslinden is verbazend.

De aankomst van bovengenoemden broeder, die de boerderij

en ander buitenwerk op zich genomen heeft, was ons een

groote hulp. Nu kunnen wij altyd groenten en meel

hebben, terwijl wij vroeger voor meel tot £ 5 per mud
moesten betalen. Wij moesten het immers van de Kaap

laten komen. Ook helpt hij ons veel in het zendingswerk,

want behalve dat hij bij het zingen in onze diensten op

den cornet blaast, houdt hij ook buiten diensten op den

Zondag; en — wat wij van grooter belang rekenen, —
hij leert het volk werken. Wij hebben een sterken afkeer

van luie kaffers die op zendingsstaties liggen en geen werk

doen. Deze broeder leert hun ook dat het geen schande

is om met eigen handen te werken.

Wat het geldelijke betreft, is hij in staat geweest ge-

durende het afgeloopen jaar (1896) meer dan zijn trakte-

ment te maken met het verkoopen van aardappelen en

groenten aan de stoombootjes op het meer, alsook met

het verkoopen van olie, die de inboorlingen uit grond-

noten bereiden, en die dan door Br. van der Westhuizen

opgekocht en weer aan de booten verkocht wordt.



HOOFDSTUK XXXIX.

Eerste Garven. De Doopklassen.

Nadat wij eenige jaren lang gearbeid, en het Woord

van God gepredikt, en ook wel van den doop gesproken

hadden, kwamen er eenigen naar ons met de vraag of

zij niet gedoopt mochten worden.

Welk eene vreugde was het voor ons toen deze vraag

voor de eerste maal gedaan werd ! Dit was, Gode zij

dank, nu een begin van vrucht op onzen arbeid, en of-

schoon de jongens, die aanzoek deden, nog zeer onkundig

waren, meenden wij toch by hen oprechtheid te bespeuren

en eene ware begeerte om het heidendom vaarwel te

zeggen. Dezen hebben wij tot eene Doopklas gevormd.

Wy waren echter niet haastig om iemand te doopen.

Daarom hebben wy hen eenige jaren in de doopklas laten

blijven, totdat zij genoegzame kennis omtrent God en

den weg der zaligheid opgedaan hadden, en totdat zij

door hun leven getoond hadden, dat zij waarlijk den Heere

Jezus zochten te volgen.

Na een langen proeftijd hebben wij thans nog slechts

twee gedoopt, terwijl er verscheidene anderen nu weer

gereed zijn om den heiligen doop te ontvangen. Sommigen

van hen zijn bespot geworden en zelfs vervolgd, maar zij

zijn standvastig gebleven.

In deze doopklas nemen wij slechts hen op, die reeds

het Nieuwe Testament in de Chinyanja-taal kunnen lezen.
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Ook gebruiken wij bij hun onderwijs het Kort Begrip,

dat ik met de teksten in hunne taal overgezet heb, en

dat voor ons te Bandawe gedrukt is geworden.

In deze Doopklas zijn er op het oogenblik omtrent

twintig jongens en meiden, en de begeerte om gedoopt

te worden is bij sommigen van hen zeer sterk. Ook

bemerken wij aan hunne gebeden hoe sterk hun verlangen

is om dieper in te gaan in de geheimen van Gods Woord,

en om Hem beter te gehoorzamen en te dienen.

Maar er waren anderen, vooral onder de oudere men-

schen, die niet konden lezen of de vragen leeren, aan

wie wij ook nader onderwijs wilden geven, en de vraag

kwam bij ons op hoe hen in handen te krijgen. Ver-

scheidene malen hebben wij getracht ze tot eene soort

van tweede doopklas te vormen, maar niemand scheen

gewillig te zijn om voorwaarts te komen.

In het jaar 1894 echter schonk ons de Heer een

zoontje in dat land, en dat was eene groote gebeurtenis

onder een volk, dat nog nooit een blank kind gezien

had. Zij kwamen verre afstanden om te zien hoe de

blanke menschen ook werkelijk het leven als zuigelingen

beginnen moesten, en niet volgroeid op een of ander

manier in de wereld komen. Wanneer het kindje naar

buiten genomen werd, dan stroomden zij toe om het te

bezien, en verzochten om het handje of voetje te mogen

aanschouwen, om te weten of die ook wit waren.

Toen het eenige maanden oud was, noodigden wij onzen

neef Ds. W. H. Murray, destijds te Livlezi, uit, om ons

zoontje te komen doopen, en wij dachten om van die ge-

legenheid gebruik te maken om de heidenen te laten

zien hoe wij een kind doopen. Gevolgelijk noodigden wij

allen uit om op zekeren Zondag naar den dienst te komen

en die plechtigheid bij te wonen.

Op den bepaalden dag was er een goede opkomst en
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na den doop trachtte ik aan hen duidelyk te maken wat

wij gedaan hadden Ik zeide dat zij de gewoonte hebben

om hunne slaven te merken door een gat door het oor

met een mes te steken, en dan weet elkeen waar die

slaaf vandaan komt. En evenzoo is de doop het teeken

op het hoofd van het kind, om aan te toonen, dat het

kleine aan God behoort. De Doop is Gods merk op

het kind.

Verder vroeg ik waarom wij ons kind doopten en niet

de hunnen? Was het omdat het onze wit was en hunne

kinderen zwart? Neen toch niet, daar God niet op de

huid ziet maar op het hart. Waarom dan? Het was

omdat wy, de ouders zelven gedoopt zyn en God toehe-

hooren, daarom kunnen wy hier by den doop van het

kind belooven om het voor den Heere groot te maken.

Ik zeide verder, dat als zy hunne kinderen aan God
wilden geven in den doop, zy eerst zelven moesten ge-

doopt worden. Ik was gereed dit te doen als zij zich

zelven onder ons onderricht zouden stellen, om voorbe-

reid te worden. Ik zou een doopklas vormen voor vol-

wassenen, die te oud zijn om naar school te komen en

te leeren lezen.

Verscheidenen schenen geïnteresseerd te zijn, en ik

zeide dat zij aanstaanden Zondag weer komen moesten,

en ik zou dan verder over de zaak spreken. Ook kon-

digde ik af, dat er op Maandagmorgen weêr een dienst

zou zijn in verband met den doop, en noodigde ik hen

weer te komen. Op den bepaalden morgen had ik een

korten dienst, en bij het verlaten van de kerk gaven wij

aan elk een stuk rauw vleesch, waarmede zij zich thuis

konden gaan vroolijk maken. Daar zij zeer zelden vleesch

krijgen, was er hierover groote blijdschap. Wij hadden

een koe en vijf bokken geslacht. Een stuk vleesch dient

op deze wijze in plaats van de koffie en koek, die
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wij hier aan de Kaap bij zulk eene gelegenheid zouden

geven.

Op den volgenden Zondag bracht ik weer deze zaak

van de doopklas voor, en aan het einde noodigde ik allen

uit, die dit verlangden, om achter te blijven, en dan zou

ik deze klas beginnen. Er bleven toen dertien achter,

maar ofschoon verscheiden weggereisd zyn en anderen

de klas verlaten hebben, zijn daar volgens laatste be-

richten over de 40, en de belangstelling bij velen van

hen is zeer groot.

Deze klas noemen wij de Hoorders Klas, omdat zij

niet uit een boek leeren maar door het gehoor. Teksten

en vragen worden hun voorgezegd; en zij zeggen ze

achterna en leeren ze alzoo onthouden.

Sedert ons vertrek hebben wij gehoord van den dood

van een der hoorders genaamd chipembere, (dat betee-

kent Rhenoster). Deze oude man was dikwijls met ons

medegegaan, om ons bed of kostmandje of iets. van

dien aard te dragen. En daar het op reis onze gewoonte

is, om geregeld ’s morgens en ’s avonds met de dragers

godsdienstoefening te hebben, is hij op deze wyze

dikwijls onder gehoor van Gods woord gekomen.' Boven-

dien was hij later eene geregelde bijwoner van onze

diensten op de statie.

Van Miss Martha Murray hoorden wij voorleden jaar

(1896) dat oude Chipembere dood is. En zij verhaalt

het volgende omtrent zijnen dood. Gedurende zijne ziekte

ging zij hem bezoeken, en vond een plekje in de hut

schoongeveegd, en een stomp hout daar geplaatst voor

haar om op te zitten. Zij las Gods Woord, sprak en

bad met hem, en hij verzocht haar om toch weer te

komen. Hij scheen groot genoegen hierin te vinden.

Langzaam werd hij zwakker, en een morgen kwam de

tijding; Chipembere is dood. En daarbij vertelden zijne
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vrienden dat er iets vreemds bij zijn sterven is gebeurd.

Terwijl bij daar op een mat op den grond lag en ster-

vende was, zeide hp op eens: „Ziet daar, ziet die witte

personen (ajitu oijerd)^ ziet zij komen hierheen. „Neen,”

antwoordde iemand, „daar komt niemand, lig maar stil.”

„Ja,” zeide hij weer, „zie daar komen zij, in wit ge-

kleed met schoone witte dingen op hunne hoofden, hier

komen zij naar mij,” en daarop viel hij achteruit en

stierf. Arme oude Chipembere ! Hij wist niet veel van

Engelen, hp kende zelfs niet den naam waarmede zij ge-

noemd worden, maar mogen wij niet gelooven, dat hy in

zijne eenvoudigheid geloofd had in den Heere Jezus, en

dat de engelen gekomen waren om zijnen geest te nemen

naar dat Land waar er geen ziekte meer zijn zal? Ik

geloof dat wy hem in den Hemel zullen zien.

Doopklassen zijn ook nu te Kongwe begonnen, maar

daar het werk daar veel jonger is dan te Mvera, zijn zij

nog maar klein.

Het is misschien van belang dat ik hier van een onzer

doopelingen het een en ander vertel. Niet heel lang

nadat wij het werk te Mvera begonnen hadden, kwam er

een jongen op de statie aan met slechts een voorschootje

uit een bokvel bestaande. Hij had gehoord dat wij iemand

zochten om een paar melkbokken op te passen tegen

eene betaling van een yard linnen in de week, zonder

voedsel. Hiervoor was Kaïiiadia gewillig het werk te

doen. Daar de bokken niet ver van het huis weidden,

moest hij van twee tot drie uur ’s namiddags het schooltje

door Br. Vlok gehouden, bywonen.

Toen hij twee weken de bokken had opgepast kwam
hij om zijne betaling, twee yards linnen, die daar zoo-

veel beteekenen als een pak kleeren. Hij kwam echter

nog naar de school en begon mooi p, a, pa, m, a, ma
te spellen. Aangetrokken door wat hij leerde en hoorde.



kwam hij geregeld, en later verzocht hy ons om hem
toe te laten eene hut op de statie te bouwen. Dit werd

toegestaan, en van dien tyd tot nu toe is hij by ons

geweest.

Zeer interessant was het op zijne langzame ontwikke-

ling te letten. Hij kreeg spoedig een begrip van de

zondigheid van zijn eigen hart, en zocht naar reiniging

door het Bloed van Christus, en vond vrede met God.

Ofschoon nog zwak en onkundig trachtte hy den Heere

te dienen, en te doen wat recht was, en was ook de

eerste onder het volk, die aanzoek deed om gedoopt te

worden. Nadat hij verscheidene jaren in de doopklas was

geweest, doopte ik hem samen met een ander, 3Iaoiidza

genaamd, die ofschoon niet een zoo aantrekkelijk karakter

als Kamadia, toch, naar ik meen, oprecht was in zijne

belijdenis en veel heeft moeten doorstaan voor den naam

van den Heere Jezus.

Toen zij zelven begonnen om de waarheid te verstaan

en den Heer te zoeken, heb ik hen soms meêgenomen

naar de buitendiensten om, nadat ik gesproken had, verder

aan de heidenen duidelijk te maken wat ik gezegd had,

en later zijn zij met een ander ook alleen des Zondag-

morgens uitgegaan, om in de afgelegene kralen dienst

te houden. Dit doen zij nu nog, terwijl elkeen ook een van

de buitenscholen onder zijn opzicht heeft. Wij hopen dat

zij later Evangelisten zullen worden, en op een buiten-

statie de banier van het kruis omhoog houden zullen.

Kamadia vertelde mij niet heel lang geleden, hoe hij

bijna niet onder onzen invloed gekomen was. Omtrent den

tijd van onze aankomst in dat land werd zijne moeder,

die eene verstandige en edele vrouw schijnt geweest te

zijn. door eenige vijanden beschuldigd van eene mfiti

of tooveres te zijn, en menschenvleesch gegeten te heb-

ben. Zy ontkende het, natuurlijk, maar Chiwere oor-
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deelde dat zij haar onschuld moest bewijzen door mwabve

(vergift) te drinken. Zij dronk dus, en is aan het vergift ge-

storven, waarop Kamadia besloot om uit het land te

vluchten naar eene naburige stam. Juist toen hij zich

dit had voorgenomen, hoorde hij van onze aankomst. Hij

werd nieuwsgierig om de Azungu of blanke menschen

ook te zien, en dacht dat hij vóór zijn vertrek bij ons

eenige yards linnen zou komen verdienen. „Bijna,” voegt

hij er bij. „ben ik voor uwe aankomst weggegaan, en

dan had ik nooit van den Heere Jezus gehoord en nooit

geweten, dat Hij mij kan zalig maken. Ik dank God

gedurig, dat Hij u gezonden heeft om mij met het Woord
van God bekend te maken.”

Bij zijn doop verzocht hij om den doopnaam van Mozes

te mogen nemen, zoodat wij hem nu Mozes Kamadia

noemen, en onze bede is dat hij een Mozes moge wor-

den, om zijn volk uit het Egypteland van het heidendom

uit te leiden. Maondza verzocht om gedoopt te worden

als Paulus Maondza.

Het spijt mij, dat er geen tijd is om uit de pen van

Br. Vlok een verhaal te krijgen van de bekeering van

zijn kok, een jongen met name Kachisa. Deze werd

beschouwd als beschroomd en niet heel sterk van karakter,

maar er was by hem eene diepe begeerte om God te

kennen. Hij woonde nabij ons en was in Br. Vloks

dienst. Bij zekere gelegenheid moest deze Broeder naar

het Meer op reis gaan, en vertrok derhalve in den na-

middag, om dien avond nog 10 of 12 mijlen af te doen

en in het boschveld te slapen. Kachisa was kok en

moest voor potten en ketel zorgen.

Na een eind ver van de statie gereisd te hebben, be-

vond hij, dat de koffieketel vergeten was gebleven. Zonder

één woord te spreken, sprong hij op en liep hard terug

om dien te halen.
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Tntusschen ging de iilendo — reisgezelschap — voort,

en toen het donker werd was Kachisa nog eenige mijlen

van het kamp, en juist in het boschveld waar hp wist,

dat er roofdieren waren. Hij begon bang te worden.

Het gras was hoog en hij kon niets zien. Ieder oogen-

blik verwachtte hij een tijger of leeuw te zullen ont-

moeten. Toen zijn nood ten toppunt geklommen was,

dacht hij aan wat hij van ons gehoord had van Gods

alomtegenwoordigheid en bewarende kracht.

Zonder verzuim riep hij den Heere aan
:
„O Mulungu,

onze Vader, als Gij hier zijt, kom en help mij, ik ben

bevreesd voor de roofdieren. Kom naar mij toe, kom in

mijn hart en bewaar mij.” Onmiddellijk, zegt hij, was het

alsof een licht rondom en in hem scheen, en hij wist dat

God met hem was. Deze overtuiging, en de blijdschap

die daaruit volgde, is hem bijgebleven, en toen ik van

Nyasa vertrok vertelde hij mij, dat de Heere Jezus in

zijn hart waS; en dat hij vol vreugde was.

En in zijne getuigenis met betrekking tot zondige hei-

densche gewoonten is hij altijd tegenover zijn vrienden

getrouw geweest. Zij bespotten hem veel en maken hem

soms het leven moeilijk, daar hij van eene zachte ge-

aardheid is, maar hij gaat zijne stillen gang. Sommigen

beschouwen hem een weinig onnoozel te zijn, maar als

dit zoo is dan bewijst het slechts te meer de waarheid

van dat woord (Jes. 35: 8): j,
Aldaar zal een ivey zijn^

ivelke de heilige weg zal genaamd worden^ die dezen weg

wandelt^ zelfs de dwazen, zidlen niet dwalend



HOOFDSTUK XL.

Onder de Klauwen van een Tijger.

Hoe dikwijls is het niet gebeurd dat wij de waarheid

van het woord van den profeet ondervonden hebben,

waar hij zegt: „Ik weet o Heere ! dat bij den mensch

zijn weg niet is
;
het is niet bij eenen mensch, die wan-

delt, dat hij zijnen gang richte.” Maar nooit is dit

duidelijker gebleken dan in het begin van het jaar 1895.

Br. Blake was juist met zijne echtgenoote en dochtertje

van Kongwe naar Mvera overgekomen, om met ons eenige

weken met den Kersttijd door te brengen, zoodat wij

met ons zeven waren. Een zeer aangenamen tijd hebben

wij dan ook tezamen doorgebracht, ook wat het geeste-

lijke betreft.

Daar het bij ons de gewoonte is om op eiken Woensdag

meer bepaald voor het werk des Heeren in Nyasaland

te bidden, houden wij altijd op dien avond ons geregeld

biduur. Dit vond ook plaats op Woensdagavond den
2^^®“ Januari 1895. Bij die gelegenheid had ik Br. Blake

verzocht het biduur te leiden, en wij baden om meerdere

toewijding en overgegevenheid aan God, en dat wij allen

nader bij God gebracht mochten worden. Wij hadden

nieuwe plannen voor het pas aangevangen jaar gemaakt,

en namen ons voor met vernieuwden ijver te arbeiden, en

toen Br. Blake mij vroeg om een gezang op te geven

dacht ik aan de woorden van het lied dat aldus begint

:

19
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„Nader, mijn God, aan U,

Nader aan ü,

Al was liet ook een kruis,

Dat ni’ opwaarts heft

;

Nochtans zij dit mijn lied.

Nader, mijn God, aan U,

Nader aan U !”

Terwyl ik dit vers voorlas, merkte ik op dat God wist

dat wij gewillig waren, om eenigen prijs te betalen zoo-

lang wij maar gedurende dit jaar nader tot Hem gebracht

werden.

Weinig wist ik hoe op dit gebed geantwoord zou

worden, en binnen hoe korten tijd.

Op Vrijdagmorgen den 4^®^ Januari kwam een jongen

mij aanzeggen, dat er een ondier in de kraal geweest

was, en een aantal van onze melkbokken gedood had.

Wij gingen om onderzoek te doen, en vonden drie bokken

en mijne arme twee schaapjes die ik met veel moeite

gekregen had, daar dood liggen met de nekken gebroken,

terwijl vier andere bokken niet te vinden waren. Verder

zagen wij duidelijk de sporen van twee groote Kaapsche

tijgers, of zooals zij eigenlijk zijn^ luipaarden, die deze

verwoesting aangericht hadden. Het was in den regentijd,

en daar het gras zeer hoog tusschen de tuinen groeit,

waren zij des nachts daar langs uit het boschveld opge-

komen, tot tusschen de kralen waar wij wonen.

Na het ontbijt namen wij onze geweren om de sporen

van de tijgers te volgen, en niet ver van de bokkenkraal

vonden wij een van de ontbrekende bokken onder een

bosch weggestoken. Een weinig verder leidden de sporen

ons in een plaat gras, zegge 500 yards van de statie.

Hier waren het gras en de rieten nog al lioog en

ontoegankelijk, maar daar de ruimte niet groot was.
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vonden wij spoedig uit dat er geene sporen aan de

andere zijde van liet gras nitgingen. Wij besloten dus

hieruit dat de dieren nog daar waren, en dit te meer

toen wij weer twee doode liokken in het gras weg-

gestoken vonden.

Daar het volk bevreesd was om er in te gaan, gingen

de vier van ons, nl. broeders Blake, Cridland, Van der

Westhuizen en ik het gras in, ten einde de tijgers naar

den berg uit te jagen. Wij waren niet ver gegaan of

wij vonden de plaats waar zij juist gelegen hadden en

de grond was nog warm. Zij waren dus in de stilte aan

het vluchten en zouden wellicht het gras verlaten. Meteen

echter hoorden wij een gebrul, de rieten kraakten, en

voordat ik iets kon doen zag ik een der tijgers op mij

aankomen met open mond en schitterende oogen. Hij

was slechts eenige treden van mij af, en ik had nauwelijks

tijd om mijn geweer in zijne richting af te schieten,

zonder eens behoorlijk korrel te houden. De kogel ging

onder hem door, maar gelukkig deed het schot hem
omspringen en uit het gras vluchten. Hij keerde echter

meteen weer terug, en kwam achter ons het gras weer

binnen.

Wij besloten nu dat het voor ons te gevaarlijk was

om op deze wijze te werk te gaan, daar de dieren ons

in het hooge gras en de rieten toespringen konden,

zonder dat wij behoorlijk gelegenheid hadden om op

hen te schieten. Wij zonden derhalve een aantal volk

om hunne schilden en assegaaien te gaan halen, ten

einde het gras plat te trappen, terwijl wij buiten stonden

om de tijgers af te wachten, en op hen te schieten

wanneer zij uitvluchten zouden. Na wat moeite en op-

onthoud kwam er een 25-tal mannen alzoo gewapend.

Zij gingen het gras met veel geschreeuw door, hetzelve

neer trappende, tot bijna aan het ondereinde, maar zon-
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der gevolg. Daarop vroeg mijne vrouw, die daar nabij

stond, of wij niet eerst zouden komen eten daar het

reeds 12 uur was. Ik antwoordde dat wij over een kwart

uur klaar zouden zyn, en dan komen eten, weinig wetende

wat in dat kwart uur gebeuren zou.

Nauwelyks was liet volk verder gegaan en had het

einde van het gras bereikt, of het tygermannetje

sprong uit en liep ons hard voorbij. Toen hij aan ’t

wegloopen was vuurden wij allen op hem, met het

gevolg dat, eer dat de rook van voor ons verdwenen

was^ het gewonde dier kort omgesprongen was, en met

een verschrikkelijk gebrul op ons af kwam. In onze haast

en verwarring waren wij van elkaar geraakt, en het

dier zag mij het naast in zijn weg staan. Hij sprong

rechtuit naar mij toe. Ik rukte mijn rifle open, drukte

een ander patroon in, en trachtte nog weer op hem te

vuren, maar ongelukkig had ik in der haast vergeten

over te halen, en toen ik trachtte het schot af te trekken

was het dier reeds op mij. Ik zal het nooit vergeten.

Hij naderde met groote sprongen en hard gebrul. Zyne

groen-gele oogen schenen grooter en grooter te worden,

en bijna zoo blinkend als vuurkolen. Hij sprong met

de voorklauwen op mijn hoofd, en terwijl ik onder

zyn gewicht op mijn rug neerviel, trok hij de nagels

over mijn hoofd. De gewaarwording van dat oogen-

blik was verschrikkelijk. Het was alsof mijn hoofd in

een koffiemolen was. Ik kon den nagel op het been

hooren. En toch was er geen pijn bij. Ware ik op

dat oogenblik gedood, dan ware het een pijnlooze dood

geweest.

Maar de Heere had het anders met mij beschikt. Op

dit oogenblik zeide Hij: „tot hiertoe en niet verder.”

Had het dier mij toen, terwijl ik zoo geheel in zijne

macht was, gebeten, dan ware er geen de minste kans
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voor mijn leven. In één beet had hij mijn nek, die

bloot was, kunnen breken zooals die der bokken.

Maar instede daarvan liet hij mij onmiddellijk liggen,

en vluchtte weer het gras in. Op den volgenden dag

vond men hem daar dood. Hij was met een schot loo-

pers gewond geweest, en zooals uit eene beschouwing

De tijger sprong op mij.

van het vel blijkt, moet een looper hem waarschijnlijk

door het hart gegaan zijn. Mogelijk echter is hij gestorven

aan het vergift dat dien avond in een der doode bokken

gestoken werd.

Toen ik mij daar op den grond bevond, onder het

dier liggende, was de eerste gedaclite die mij te binnen

schoot de vraag of ik dood was of niet. Ik merkte echter
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onmiddelljik dat ik slechts gewond was, maar mijne

tweede gedachte was dat ik mijn rechter oog verloren

had. De nagel was door het been boven het oog gegaan,

en ook het ooglid was weggescheurd
;

alles was met

bloed bedekt, en het was moeilijk te oordeelen hoe groot

de wonden waren. Het bloed stroomde van den ader aan

de linkerslaap van ’t hoofd, die door een anderen nagel

opengescheurd was.

Men kwam mij ophelpen en ik liep zelf naar het huis.

Mijne vrouw, die het gebeurde gezien had, kwam aan-

geloopen. Ik zeide
:

„Mijn oog is niet uit, ga toch en

bereid warm water.”

Bij het huis gekomen, moest ik zelf alles bestieren, en

hun zeggen waar men het noodige vinden zou. De wonden

werden gewasschen maar niemand wilde het wagen ze

toe te naaien. Dat werk werd gewoonlijk door mij gedaan.

Ik zeide
: „ Geef mij gauw de doktersnaald en zijden draad

en breng de spiegel hier,” en ik begon zelf de wond

boven het oog toe te naaien. Voordat ik echter meer

dan eenige steken gedaan had werd ik door bloedverlies

zoo zwak dat ik niet meer zitten kon. Daarop nam Br.

Blake de naald en bracht de kanten van de wonden bij

elkaar. Daar waren vier groote wonden en verscheidene

kleinere op het hoofd. Intusschen vloeide het bloed van

de gebroken ader totdat ik vreesde te zullen dood

bloeden. Ik liet hen derhalve, daar niemand wist hoe om
de einden van een ader op te vangen en te verbinden,

een hard kussentje van linnen op de wond plaatsen en

stijf tegen het hoofd aan vastbinden. Op deze wijze hebben

wij het vloeien van het bloed gestuit, totdat de dokter

later gekomen is, en de einden van de ader toegebon-

den heeft.

Ik was nu zeer zwak, maar had nog geen pijn. Ik

schrijf dit toe aan den schok dien mijn gestel gekregen
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luid. Dr. Livingstone vertelt dat toen hij onder den leeuw

was, en zijn arm gebroken werd, hij ook geen pyn gevoeld

heeft, maar steeds by zich zelven dacht welk deel van

zijn lichaam de leeuw het eerst eten zou. In mijn geval

kwam de pijn eerst na den derden dag, toen er eene

verzwering in de wond boven het rechteroor ontstond.

.

Op den tweeden dag is het bindsel om het hoofd,

terwijl ik aan slaap was, afgeglipt en de ader weer aan

’t bloeden gegaan. Zooveel bloed heb ik toen verloren,

dat ik vreesde dat het mijn leven zou kosten, daar mijn

pols bijna niet meer gevoeld kon worden. Ik riep toen

mijne vrouw en zeide aan haar dat ik mijne laatste wenschen

wilde uitspreken en van haar afscheid nemen, daar ik

vreesde spoedig bewusteloos te zullen worden. Langzaam

echter ben ik weer bijgekomen.

Toen de verzwering begon werd de pijn verschrikkelijk.

De geheele eene zijde van het hoofd werd een zak met

verzweringstof o^evuld, tusschen het vel en het been. Ik

Av^erd bijna razend, doch op den vijfden dag toen ik reeds

verlangde te sterven om een einde te hebben aan die

ondraaglijke pijn, zond de Heere uitkomst.

Onmiddellijk na het ongeluk had men een boodschap

naar het meer gezonden aan den kapitein van de stoom-

boot gericht, de omstandigheden verhalende en hem bid-

dende om indien mogelijk een dokter te gaan halen-

Gelukkig kwam hij juist den volgenden dag bij onze

landingsplaats aan. Hij ging naar de andere zijde van het

meer en, door de bestiering des Heeren, ontmoette hij

daar een van de Engelsche kanonbootjes. Hij vertelde den

dokter aan boord van het ongeluk, en de Heer bewoog

zijn hart om dadelijk te komen zien wat gedaan kon

worden. Van de oevers van het meer wiu’d hij door het

volk in den regen opgedragen, en op den namiddag van

den vijfden dag na het ongeluk, werd er een geroej) te
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Mvera gelioord
:

„Een blanke man is aan ’t komen!”

Hoe dankbaar wij allen waren kan ik nooit zeggen.

Dr. Grant opende dadelijk het hoofd op verscheidene

plaatsen waar de verzAvering het ergst was, en uit de

meesterlijke wijze waarop hij alles deed bleek meteen dat

hij een man van bekAvaamheid en ondervinding was. Later

bleek het dat hij en ik in dezelfde medische klassen in

Edinburg in 1887 gezeten hadden, zonder van elkaar

te weten. Hij kon echter niet blijven, en nadat hij alles

gedaan had wat te doen was, en den noodigen raad

gegeven had, vertrok hij den volgenden dag Aveer naar

het meer, om twee van zijne andere patiënten, die gevaarlijk

krank Avaren, te bezoeken. Hij had echter weinig hoop

op myn herstel, en zeide aan mijne echtgenoote dat hij

bevreesd Avas dat het kwaad tot het brein doorgedrongen

was. Hij verklaarde verder dat Avat mijn leven redden

kon, niet geneeskundige hulp zoozeer als het zorgvuldig

oppassen was. En hieraan ontbrak het niet, want dag en

nacht, met onvermoeide zorg heeft zij, die God mij tot

eene hulpe gegeven heeft, aan mijne zijde gestaan en alles

gedaan dat de liefde doen kon. — Hoe zal ik Hem ooit

kunnen danken voor de hulp die Hij mij gedurig schenkt

in de liefde, de zorg, de ondersteuning in het werk, en

het geestelyk medegevoel van mijne vrouAv

!

Een week later, toen zaken met betrekking tot het

hoofd weer verkeerd odimen doordat eene verdere ver-o O
zwering begonnen Avas, zond de Heer naar ons mijn neef

Ds. W. H. Murray van Livlezi. Hij moest Aveêr het mes

gebruiken en gaf mij daardoor groote verlichting.

Zaken gingen nu ])oter, totdat onverwachts, een drie

Aveken na het ongeluk, de koorts mij beet nam; en trots

alle middelen die gebruikt Averden, Avas liet onmogelijk

die te keeren. Alles Averd tevergeefs gedaan, en toen men

in Avanhoop Avas zond de goede Heer voor de derde maal
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uitkomst. Dr. Prentice van Bandawe, van de Vrije Scliotsclie

Zending, van het ongeluk gehoord hebbende, heeft meteen

den kapitein van het stoombootje overgehaald om terug

te keeren, en hem, den dokter, naar die plaats op het

meer te brengen, vanwaar hij onze statie het best

bereiken kon.

Hij vond mij in zware koorts, zoo erg dat ik voor de

tweede keer aan mijne vrouw zeide dat ik dacht dat het

einde daar was. Ik werd razend van hoofdpijn zoodat men

mij aan het bed moest vastbinden. Deze koorts duurde

nog drie weken voort, aan het einde waarvan zij mij

verliet, doch zoo uitgeteerd en verzwakt dat ik bijna geen

hand verroeren kon.

Nadat het gevaar voorbij was^ is Dr. Prentice naar

Bandawe teruggekeerd, met het bevel dat, zoodra ik sterk

genoeg was om te reizen, men mij naar de Kaap moest

terugzenden. Aan mij zeide hij
:

„Ik twijfel er sterk oan,

Mr. Murraj, of gij ooit weer naar Nyasaland zult kunnen

terugkeeren. Misschien zal u de Heer nu roepen om deze

zending daar aan de Kaap te dienen.”

De Heere echter heeft onze en anderer gebeden ver-

hoord. Wij zijn reeds twee jaren van het werk afwezig,

maar nu schijnt de gezondheid zoodanig te zijn dat wij

met vrijmoedigheid kunnen teruggaan. Dat alles verbon-

den met dit ongeluk, en de gedwongen rusttijd, in

hoogeren zin aan ons grootelijks gezegend is geweest,

daarvan getuigen wij met groote vrijmoedigheid. Het

gebed „Nader, mijn God aan U” heeft Hij l)eantwoord

door ons door middel van dit kruis op te lieden.

Ook O]) de inboorlingen heeft deze gelieurtenis een

grooten indruk gemaakt. Toen, op den dag van het

ongeluk, de koning Cliiwere mij kwam zien, vroeg hij

:

„Zal u weer gezond woi-den?” Ik zeide: „Ik weet niet,

maar als God wil, dan zal ik.” Jiii antwoordde: „Neen

1
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]ict is ónmogelijk, reimiiul zoo zwnar door een tijgen*

gewond komt nooit door, gij zult sterven.” Ik zeide:

„God is maclitig om mij te genezen.”

Toen ik weer na zes weken uit liet huis uitkomen kon,

kwam men van alle kanten om te zien of het waarlijk

zoo was. En velen hebben ronduit erkend: „Het is God

die u gezond gemaakt heeft.”

En ook wij geven Hem alleen de eer.



HOOFDSTUK XLI.

De Vrouwen hebben ook Zielen.

Omtrent liet werk door de zusters in Njasaland gedaan valt

veel te zeggen. Het volgende uit de pen van Ds. W. H. Murray

geeft in 'i kort een helder overzicht van hare werkzaamheden :

De noodzakelijkheid van bepaald werk onder de vrouwen

en meisjes werd vier jaar geleden door Ds. A. C. Murray

in de Kaap Kolonie bepleit. Miss Murray, die tot dat

werk werd afgezonderd, woonde gedurende de eerste

18 maanden bij Ds. en Mrs. Murray in. Op hun vertrek

naar de Kolonie verhuisde zij, en begon hare eigene huis-

houding met een vijftal meisjes, allen waarvan reeds

voorheen met ons in aanraking waren geweest.

Nog eens zi] het gezegd dat, zooals in andere zendings-

velden, het ook hier spoedig duidelijk was dat indien wij

de mans en de jongens wilden redden, wij ook de vrouwen

en de meisjes onder bepaalde bearbeiding moesten hebben.

Waar een man Gods Woord wil volgen terwijl zijne

vrouw een volslagen heidin blijft, daar kan het niemand

bevreemden dat teleurstelling, en soms bittere teleurstel-

ling, den zendeling wacht. Waar christen jongens in hunne

keuze verplicht zijn naar de rauwe kraalmeisjes te gaan,

daar is het vooiuiitzicht in betrekking tot hun christelijk

leven veelal donker, en den zendelingen l)ezorgen zulke

verbintenissen enkel verdriet. Waar integendeel beide man

en vrouw volgelingen van den Heiland zijn, is het voor-
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uitziclifc gansch anders. Van christelijke liuisgezinnen onder

het volk, en van evangelisten die christen vrouwen heb-

ben, is er veel goeds te verwachten.

Om dit te verkrijgen is het noodig dat er speciaal aan

de vrouwen en meisjes gearbeid wordt.

Wij begonnen in ’t klein, om, door omstandigheden,

of liever, door den Heer geleid, het werk allengs uit te

breiden. Het vijftal meisjes is tot twaalf aangegroeid, en

nu kunnen wij wegens gebrek aan ruimte vooreerst dat

getal niet vermeerderen. Niemand werd verzocht te komen;

allen kwamen vrijwillig aanzoek doen. Iedereen werd het

in de tegenwoordigheid van hare moeder voorgehouden

dat geen wangedrag, geene rusie, geen onbehoorlijke taal,

geene ongehoorzaamheid, zouden worden toegelaten. Tevens

werd het haar zoo duidelijk mogelijk gemaakt, dat ons

één groot doel is haar voor den Heer te winnen. i\lles

is dan ook daarop aangelegd, daaraan wordt al het onder-

richt dienstig gemaakt
;

in vergelijking daarmede is al het

andere van minder belang. En dat de alzoo voor den

Heer gewonnenen voorbeeldige christelijke karakters zullen

bezitten, en in alles wandelende advertenties voor den

Heer zullen zijn, houden wij steeds in het oog. Terwijl

zij dus onderwezen worden in het lezen van Gods Woord,

wordt tevens een aanzienlijk deel van haar tijd besteed

aan huis- en kombuis-werk, waar haar de wetten der

zindelijkheid steeds worden ingeprent. Eiken morgen na

de statie-godsdienst om 6 uur, gaan zij aan ’t werk en

blijven er aan bezig tot omtrent half tien. Het dames-

huis, de scliool, hare eigene slaapvertrekken aan kant

maken, het kombuiswerk, water dragen, haar eigen kost

koken, dit wordt onder liaar verdeeld, zoodat een ieder

voor iets bepaalds verantwoordelijk is. Het werk wordt

ook gedurig omgeruild, zoodat een ieder iets van iedere

soort van werk leert doen.
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Van 10 tot 12 uur zijn zij op scliool. De zes oudsten

]iel[)en in liet onderwijs geven, d. w. z. het A, B, C, de

spelkias, en eenvoudige leesklasseu. /ij krijgen er geen

betaling voor, en zijn er heel tevreden mede. Dit is iets

dat ons zeer verblijdt, aangezien het idee dat zij voor

alles dat zij doen betaling moeten hebben, zoo vast bij

de menschen is ingeworteld.

Van bet onderwijs dat in de school gegeven wordt is

een groot gedeelte bepaald godsdienstig, en wat ook al

niet rechtstreeks godsdienstig is, zooals b.v. het leeren

lezen, heeft toch maar één doel, namelijk^ dat zij Gods

Woord voor zich zelven zouden kunnen lezen en volgen.

In de dagschool zijn er van 160 tot 200 meisjes, en ’t is

misschien omdat zij meenen dat zij eiken dag Zondags-

school hebben, dat het getal des Zondagnamiddags bij

de Zondagsschool zooveel kleiner is.

Des namiddags besteden de Donnas (onze dames) haar

tijd vooral aan de volwassene vrouwen. Zij worden daarin

door de meest gevorderde huismeisjes geholpen. Een 70-tal

vrouwen komen eiken namiddag met het doel om Gods

Woord te leeren lezen. Sommigen harer zijn al aan die

oü kant^ en of het met eenigen harer zonder een bril

ooit recht komt, betwijfel ik, maar desniettemin komen

zij getrouw op
;

en weldra zullen eenigen harer in hare

eigene taal Gods dierbaar Woord kunnen lezen.

Naardat zij het kunnen, bezoeken de Donnas kort voor

zononder de nabij liggende kralen
;

en deze bezoeken

worden zeer op prijs gesteld, en zijn berekend de harten

dergenen die anders onverschillig zouden blijven, voor de

goede zaak te winnen. Dat velen zeer aan de Donnas

gehecht zijn, en met liefde tot haar opzien lijdt geen

twijfel. En toen zij in Juni, gedurende een paar weken

eenige der verder afgelegene kralen bezochten, waren

sommigen der bezochte hoofdmannen er toch al te trotsch
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op. Lieten ornstandiglieden het toe, dan deden zij ook

veel meer aan dit kraall)ezoek.

Tegen 5 nnr des namiddags hebben de meisjes weer

te zorgen voor het avondeten der Donnas, en voor haar

eigen eten, dat bestaat nit mieliepap en boontjes, of ook

nn en dan een stukje vleesch, alles op hare eigene wyze

door haar zelven in aarden potten gekookt, zoodat zij door

niets dat wij haar leeren later ongeschikt zouden worden

om nuttige leden harer samenleving, en misschien ook

de vrouwen onzer toekomstige evangelisten te worden.

Zoo is het vertrek waarin zij slapen ook heel eenvoudig

ingericht Evenals in hare eigen huizen slapen zij op

den grond op een spaansch rieten matje.

En of er nu datgene is dat wij als bemoedigend, of

zelfs als tastbare vrucht kunnen beschouwen, vraagt gij.

Blijde en dankbaar voor wat de Heer gedaan heeft

zeggen wij : Ja, er is dat bemoedigt, er is hetgeen wij

meenen als vrucht te mogen beschouwen. Ons oudste

meisje, zij die door Ds. A. C. Murray by Chiwere gelost

werd, en ook een tweede die bij Mrs. Murray in huis

was, geven alle reden te denken dat zij den Heer vreezen.

Een paar maanden geleden kwam de oudste in blijkbare

angst der ziele Miss Murray raadplegen. „Help mij, Donna,”

zei zij, „ik kan niet slapen, ik ben bekommerd over mijne

zonden.” En wij vertrouwen dat het nu recht is tusschen

haar en haren Heer. Op haar gedrag, zoo ver de mensch

ten minste oordeelen kan, valt niets te zeggen. De tweede,

die tegelijk de beste kok en de beste hulp in de school

is, is eene trouwe onderzoeker des Woords. Zij heeft haar

N. Testament, door hare eigen zes hoenders gekocht,

lief, al verstaat zij daar nog maar betrekkelijk min van.

Deze twee, met nog andere drie die bij de Donnas inwonen,

zijn in de doopklas. Ook andere drie die hoewel niet

inwonende toch gedurig onder den invloed der Donnas
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zijn, en twee waarvan haar in de school helpen, doen

ons de hoop koesteren dat zij aanstaande jaar waardigdijk

met de anderen aan de bondzegelen alhier znllen deelnemen.

Zooals vroeger gezegd gaan eenigen der oudste jongens

vrijwillig eiken Zondagmorgen vroeg, om bij de omlig-

gende kralen te vertellen Avat wij met hen nit Grods

Woord hebben overgegaan. Met hen gaan de andere

jongens op de statie mee. Maar toen Gods Woord onder

de meisjes begon te werken kwam de vraag bij hen op,

maar Avaarom kunnen wij dan ook niet samengaan om
ten minste te helpen met het zingen? Zoo kwamen zij

gansch uit eigen beweging om met Miss Murray er over

te spreken. En nu zijn eenigen harer om de beurt geregeld

in de Zondagmorgen vroege bidstonden, om dan met den

een of ander jongen samen te gaan, altijd vergezeld van

een of meer middeljarige klasleden, eenigen van Avie ook

geregeld aan dit Averk deelnemen. Nadat de scholen in

September gesloten Averden, ging het oudste meisje naar

hare moeder, omtrent drie uur van hier, en daar was zij

eiken dag bezig het arm onkundig volk van den Heer te

vertellen Dit hoorden wij van anderen en ook van haar zelve.

Onder de jonge vrouwen die de dagschool bijwonen,

wordt er ook een goed werk gedaan. Getuige hiervan het

feit dat eenigen harer hare mans er toe aangemoedigd

hebben, den Zondagsdienst bij te wonen en te leeren

lezen. En dit heeft in één geval tot gevolg gehad, dat

de man nu in de hoordersklas is en Gods Woord voor

zich zelven lezen kan
;
en anderen zijn op denzelfden weg.

En Avat nu het algemeen gedrag van de meisjes die

bij de Donnas inwonen betreft, Avenschen wij met vrij-

moedigheid te getuigen dat het zeer voorbeeldig is.

Gehoorzaamheid in- en buitenshuis, bescheidenheid in

hare houding jegens hare meerderen, begeerte om voldoe-

ning te geven, door deze deugden, — wij zeggen het zonder
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schroom, — hebben zij zich in ’t afgeloopen jaar geken-

merkt. Nocli mij, noch de Donnas hebben zij door wan-

gedrag eenige bekommernis veroorzaakt. Daar vier of' vijf

harer volgens belofte de toekomstige vrouwen zijn van

jongens die allen blijken geven van hun besluit om Gods

Woord te volgen, blijff de ontwikkeling van een beslist

christelijk karakter in haar voor ons steeds eene zorg en

een voorwerp des gebeds.

Wat in de toekomst ligt weten wij niet; het voorleden

noopt ons den Heer te danken, en hoopvol voort te gaan

met dit gedeelte van ons werk alhier.
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Slotwoord. Wat nu gedaan?

Koevele heidenen zijn daar in Afrika ? wordt somtijds

gevraagd. Ik antwoord : Twee honderd maal zooveel als

de Christenen. Als daar een duizend heidenen eiken dag

van nu af tot bekeering kwamen, dan zou het nog 50

jaren duren voordat geheel Afrika tot den Heer gebracht

kan worden.

In Nyasaland zyn daar honderd duizenden die nog met

het Evangelie niet in aanraking gekomen zijn — die nog

geen Zendeling gezien hebben.

Naar het westen van ons zijn de groote woeste volks-

stammen Babisa, Basenga en anderen zonder een enkelen

zendeling. Wij hooren vertellen van eene natie die in

gaten onder den grond woont, van anderen die menschen-

eters zijn, en vooral kinderen koopen, vetmaken en slachten.

Het is byna onmogelijk om aan iemand die nooit

daar geweest is een begrip te geven van de groote be-

hoefte aan arbeiders, en van de heerlijke openingen die

er zijn om zendingswerk te doen, of van de scharen van

zielen die daar in duisternis zonder God en zonder hoop

grafwaarts gaan.

Maar, geachte lezer, ik meen dat ik mijn verhaal ten

einde moet brengen. Ik koester de hoop dat het een

en ander u geïnteresseerd en misschien ook wel geamuseerd

heeft. Maar er is ook eene ernstige zijde aan deze zaak.

20
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Indien gij vroeger nooit geweten liebt van de groote

behoefte van Midden-Afrika aan Zendelingen, dan kan
deze verschooning nu niet langer gelden. Vroeger hebt

gij misschien nooit geweten wat het beteekende in het

heidendom verzonken te zijn, nu weet gij er een weinig

van. Gij hebt niet geweten dat er zoodanig werk gedaan

wordt door zendelingen onzer kerk, en dat de Heer zoo

spoedig reeds het werk is begonnen te zegenen, nu echter

is het ter uwer kennis gebracht. Daarom rust er nu

op u eene verplichting. De heiden is ook vatbaar voor

godsdienstige indrukken. Ook hij is voor God geschapen,

en kan geen vrede vinden totdat hij dien in God vindt.

Ook voor dezen broeder is Christus gestorven.

Maar wat gaat dat mij aan ? vraagt gij wellicht. Ben

ik mijns broeders hoeder? Ja zeker! gij zijt uws broeders

hoeder! Voor zooveel gij hem verwaarloosd hebt, hebt gij

Christus verwaarloosd.

Gij zijt de rijke man die allen dag in overvloed leeft

wat het geestelijke betreft, — en als gij geestelijk arm

zijt of naakt of blind of hongerig, dan is het uw eigen

schuld, en de arme heiden van Midden-Afrika is Lazarus,

die vol zweren aan uwe deur ligt, en gij geeft hem niet

eens de kruimkens die van uwe tafel afvallen.

Hebt gij van hem vroeger niets geweten, dan weet gij

. nu wel dat er ongeveer honderd en vijftig of twee honderd

millioen zielen in Afrika zijn zonder de kennis van Gods

Woord. De zendingsstaties zijn als kleine witte stippeltjes

te midden van die groote massa van zwart heidendom.

Dit heidendom ligt aan onze deur.

In de dagen die wij beleven spreekt de Heere op zeer

bijzondere wijze tot zijne Kerk in zake de prediking des

Evangelies onder alle creaturen. Zullen wij gehoorzamen ?

Zullen wij deelnemen aan dit werk? Het moet en zal

gedaan worden, indien niet door ons dan door anderen.
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want Christus moet regeeren ! Indien wij ter zijde staan

en niet helpen dan treft ons dat woord in Richteren 5 : 23,

„Vloekt Meroz, zegt de Engel des Heeren, vloekt hare

inwoners geduriglyk; omdat zy niet gekomen zijn tot de

hidp des Heereny Moge deze vloek niet over uwe ge-

meente uitgesproken worden

!

Gy hindert misschien het werk door uw voorbeeld,

wanneer gij de zaak niet ondersteunt, door uwe woorden,

wanneer gy met minachting van het werk of van de

werkers spreekt. Of misschien hindert gij het werk door

dat gij uwen zoon, uwe dochter, broeder, zuster of vriend

terughoudt, wanneer de Heere hem of haar tot het werk

roept. Indien zulks het geval is dan wederstaat gy den

Heiligen Geest, die ons roept om medearbeiders met

Christus te zijn in zijn plan om eene verlorene wereld

te redden.

Hoe kan ik helpen? vraagt gij misschien. Ik noem
drie wijzen waarop gij helpen kunt

:

Bidt ! Ziet Matth. 9 : 37, 38.

Gaat! Ziet Matth. 28: 19.

Zendt! Ziet Rom. 10: 15.

Gij kunt medearbeiden in het gebed. „Met alle bidding

en smeeking, biddende te allen tijde in den Geest, en

tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeeking.”

Bij de meeste Christenen is het gebed zooals hier be-

schreven, en als een moeilijke arbeid, gewis een onbekend

land. Meer onbekend dan Midden-Afrika.

O, laten sommigen van u zich aangorden tot dit werk.

Niemand is te arm of te zwak of te onwaardigf om te

bidden, als hij den Heere liefheeft, en de belangen van

Zijn rijk op het hart draagt.

Anderen moeten gaan. Het laatste bevel werd aan al

de geloovigen gegeven. En elk die den Heere toebehoort

moet deze roepstem hooren en zich zelven afvragen

:

20 *
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„Ben ik niet geroepen om naar de heidenwereld te gaan?’’

En als gij eene wettige, voor God geldige, reden hebt,

waarom gij niet gaan kunt, dan kunt gij blijven.

Maar blijft gij, dan moet gij uw plaatsvervanger

zenden. Gij moet bet werk door uwe belangstelling,

samenwerking, bijdragen, ondersteunen. Als gij welgesteld

zyt, laat eene som gelds voor de zaak des Heeren na bij

uwen dood. Misschien hebben uwe familiebetrekkingen

bet niet noodig, terwijl Gods zaak het wel zeer noodig beeft.

Maar steek uw geld nu reeds daarin voordat gij sterft.

Een man ontmoette een kleinen jongen, armoedig gekleed,

in de kerkdeur bij bet begin van eene zendingsbijeenkomst.

„Wat komt jy bier maken?” vroeg de man. „Ik kom
booren hoe of deze zaak vooruitgaat,” antwoordde de

kleine, „want ik heb ook mijn geld daarin gestoken.’^

„En hoeveel geld hebt gij in deze onderneming gezet?”

vroeg de man weer. „Drie pence,” antwoordde het kind

met eene trotscbe stem. Vriend, steek uw geld in de zaak.

Een ander kleine zond aan den Thesaurier der Metho-

disten Kerk in Engeland bet volgend briefje, met een

half penny stamp ingesloten: „Lieve Mr. Thesaurier, ik

zend u wat geld voor de Zending
;

als u meer noodig

hebt laat mij maar w^eten.” Hij had nog een half penny.

Laat ons uit de monden van kinderen en zuigelingen leeren.

Velen geven van tijd tot tijd iets voor de Zending als

dankoffer voor genotene zegeningen. Anderen hebben

een zendingbusje waarin zij telkens iets doen wanneer

zij reden hebben om dankbaar te zijn.

Leest het traktaatje „Mrs. Pickett’s Zendingbusje.”

Van de ernstigsten onder Gods volk geven velen nu

een tiende van hunne inkomsten aan de zaak des Heeren.

Zij willen niet bij de Joden achterstaan. Toen Zacheüs

een Jood was gaf hij een tiende, toen hij tot bekeering

kwam gaf hij de helft.
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Ik weet van twee arme zusters in Schotland, die van

naaiwerk leven, en die hare derde zuster in Midden-

Afrika als arbeidster onder de heidenen als hunne ver-

tegenwoordigster ondersteunen.

In Schotland leeft er ook een oude heer van den naani

van Paton, die al zijn rijkdom ter waarde van meer dan

honderd duizend ponden (£ 100,000) besteed heeft aan de

uitbreiding van Gods Koninkrijk, alleen voor zich zelven

overhoudende genoeg om hem £ 200 per jaar te verschaffen

zoolang hij leeft.

Ik kon andere gevallen noemen. Ik kon vertellen vano

arme menschen die hunne shillings of pennies geven, die

de Heer soms meer op prys stelt dan het goud der rijken.

Maar i^enoeg.o O

Alle bydragen voor de Nyasa Zending worden den

WelEerw. J. R. Albertijn,

Wellington,

Zuid-Afrika

toegezonden, die in zijn laatste jaarlijksche rapport van

deze zending schijft

:

„Doch ziet ! wat wij doen is maar als een druppel in

den emmer. Een druppel gerekend tegen de menigte

zielen zonder Christus, en de grootheid hunner ellende.

Een druppel gerekend tegen de veelvuldige zegeningen,

die ons overstroomen, en de vergelding die wij onzen

Heer doen moesten in de toebrenging van deze Hem
dierbare zielen. Daar ligt voor Christus Kerk het onaf-

zienbaar veld des Heidendoms, als het gebied, waarop

zij haar liefde tot haren Heer kan bewijzen
;
waarin zij

hare krachten van gebed en geloof en zelfopoffering kan

oefenen en sterken
;
waarop zij hare heerlijkste onder-

vindingen van Gods kracht, en in die kracht hare heer-
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lijkste overwimiingen over den Satan kan vinden. Dat

elke blik op het geringe dat er gedaan is, ons wekke

tot nieuwen ernst en meerdere toewyding.”

Bidt — dat kimt gij doen. Gaat — dat misschien niet,

maar daar zijn anderen die gaan kunnen en willen, en

wij vragen n in de woorden van den Apostel Paiilus

:

„Hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden?”

Daar zijn geschikte jongelieden die zich nu voorbereiden

om te gaan. Wie zal hen zenden? Wie zal helpen onder-

steunen ? Kan uwe gemeente of Zondagsschool niet meer

doen dan tot hiertoe? En al doen anderen al te min,

doet gij zelf genoeg ?

De groote drangreden tot het Zendingswerk blyft altijd

de liefde tot Christus. „Hebt gij mij lief?” vraagt Hij.

„Ja, Heer, gij weet dat ik U liefheb,” antwoordt gij.

„Weid dan mijne schapen,” zegt Hij, „ook mijne andere

schapen die van dezen stal niet zijn
;
deze moet ik ook

toebrengen, en zij zullen zijn ééne kudde en één Herder.

Eindelijk, bidt voor ons. Bidt voor alle arbeiders in

het Rijk des Heeren.

Een dochtertje vroeg hare moeder op zekeren avond,

„Mama, kan ik ook voor mijn katje bidden?” De moeder

antwoordde, „Ja hartje.” Het kind bad
:
„O, Heere Jezus,

maak mijn katje een zoete kat en zegen haar. En zegen

ook die leelijke oude zwarte kat daar buiten.” „Jij hoeft

niet voor die zwarte kat te bidden, lieve,” zeide de moeder.

Waarop het meisje antwoordde, „Maar Ma, wie zal dan

voor die arme oude leelijke zwarte kat bidden ?” —
Wie zal voor de arme heidenen bidden indien gij het

niet doet?

Laat ons nooit moed opgeven in dit werk. De over-

winning is zeker. Onze Koning moet regeeren. Alle
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knieën zullen voor Hem buigen. De Vader beeft gezworen

Zijne vijanden onder Zijn voetbank te zullen zetten. Laat

ons in het ^oed doen niet vertragen. Laat ons allen

Bidden^ velen Gaan^ en al de overigen Zenden

!

En de hoogste drijfveer moet altijd blijven — (Ie Liefde

A'aii Christus. Hoe treffend wordt dit uitgedrukt in de

volgende regels die wij uit het Engelsch vertaald hebben

;

Jezus liefde — roem haar kracht

!

Liefde zoo begeerlijk;

Doe het, laat u dringen door

Eene macht zoo heerlijk

;

't Is een wonderbaar verhaal —
Liefde tegen zonden —

Ja, de liefde van Gods Zoon

Laat ons die verkonden.

Jezus liefde — roem haar kracht!

Z’ is beproefd door lijden.

Dit verhaal blijft altijd nieuw.

Tot de verste tijden.

Maar terwijl zij steeds ons hart.

Ziel en zin bekoren.

Sterven millioenen die

Nooit van Jezus hooren.

Jezus liefde — roem haar kracht!

Aan bedroefde harten

;

Niets op aarde heelt alzoo

Alle ziele smarten.

Niets verandert het gemoed.

Dat den Vader griefde.

Niets verlicht het stervensuur —
Niets, dan Jezus liefde.
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Jezus liefde — roem haar kracht

!

Vraag niet: Wie zal hooren?

Dit verhaal kan oud en jong,

t’ Allen tijd bekoren.

En misschien verwond’ren zich

d’ Engelen daar hoven,

Dat wij niet verkondigen.

Wat wij zelf gelooven.

Jezus liefde — roem haar kracht!

Door uw woord en leven

;

Dat die liefde in uw blijk’.

Zij u dagelijks streven.

Jezus luistert, wacht gij nog?

Spreek, door ’t Kruis bewogen.

Spreek, alsof gij Jezus zaagt

Sterven voor uw oogen.

Jezus liefde — roem haar kracht!

Wat zou u verhindren?

O vertel hoe zoet zij is

Aan de kleine kindren.

Ook al is men niet meer jong.

Ja, zelfs den bejaarde,

Zec^, geen liefde is zoo groot

Op de gansche aarde.

Jezus liefde — roem haar kracht!

Biddend om een zegen.

Pleit met zondaars, weenend, ja

Pleit, van Christus wege —
Pleit, bewogen door het Kruis —

Zult gij niet beginnen?

Pleit, als een die zielen zoekt

Voor den Heer te winnen.
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Jezus liefde — roem haar kracht

!

Moed zal Hij u geven

;

Heerlijk, zoo uw woord één ziel

Brengen zou tot 't leven.

Roem die liefde, totdat eens

Ziel en lichaam scheiden.

Roem haar eeuwig waar g’ u met

Jezus zult verblijden

!
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